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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.

1.  ВЪВЕДЕНИЕ
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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 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 заболяването.

• Повишаване на осведомеността за болестта на Алцхаймер на местно, национално 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, 
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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 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.
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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).

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 на Алцхаймер 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

2.  ОПИСАНИЕ И СТАДИИ НА БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР 
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 Честа смяна на настроенията и необщителност, често в социална или психически 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

 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



6

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 

3.  ОПИСАНИЕ И СТАДИИ НА ДЕМЕНЦИЯТА 
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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.

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.
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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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-  Както членовете на семейството вече знаят,

- Деменцията е синдром, дължащ се на заболяване на мозъка - обикновено от хроничен или 

прогресиращ характер - в резултат на едно или повече заболявания.

 - Синдромът (набор от симптоми) има множество причини, като обикновено включва следните:

• загуба на памет;

• промени в настроението;

 проблеми с мисленето, ориентацията, разбирането, изчислението, способността за учене;

• проблеми с езика и преценката.

 - Има различни видове деменция, причинени от специфични заболявания.

4.1.  Симптоми на деменцията 

Различните видове деменция могат да засегнат хората по различен начин и всеки ще изпита 

симптомите по свой собствен начин. Съществуват обаче някои често срещани ранни симптоми, които 

членовете на семейството биха могли да разпознаят преди диагнозата за деменция.

4.  СИМПТОМИ, ДИАГНОЗИ И ЛЕЧЕНИЕ 

НА БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР

4.1.1.  Симптомите в ранните стадии на деменцията

Има 10 типични ранни знаци за деменция.

Трудности с припомнянето на скоро научена 

информация (нови събития, нова информация, 

настояща дата и ден)

Готвене, планиране на среща, пазаруване

Приготвянето на чаша чай, включване на телевизора, 

използване на телефона, стигане на познато място

Знаци Описание и примери

Загуба на паметта

Трудности с концентрацията, 

планирането или решаването 

на проблеми

Трудности с изпълнението 

на ежедневни семейни задачи
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Трудности с разбирането какво е честно и разумно, 

купуване на неща, от които нямат нужда, обръщане на 

по-малко внимание на личната хигиена

Лоша преценка и 
взети решения

Промени в настроението Чести прояви на раздразнение, страх, депресия, 

тревожност. Понякога реагират с необичайна ярост или 

агресия

Ако ваш близък има два или повече симптоми и те 

са достатъчно тежки, за да влияят върху ежедневния 

живот, е необходимо да се консултирате с лекар за да 

Проблеми с определянето на това колко време е 

минало, забравяне на дати, дни, месеци, години и сезони, 

забравяне на това къде се намират в момента

Проблеми с това да си спомнят дума, да 

започнат и следят разговор, трудонсти с писането, 

правописа, пунктуацията

Объркване относно 
време и място

Проблеми с разбирането 

на визуална информация

Проблеми с четенето, определянето на разстояния, 

различаването на цветове, каране на кола или колело

Проблеми с говора 

и писането

Оттегляне от социализация Липса на интерес към това да се срещат и да 

разговарят с хора у дома или на работа, отказ от 

хобита и други
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Рискови фактори за деменция

Има няколко общи рискови фактори за деменция4:

Това е основният рисков фактор за развитие на Алцхаймер. 

От 65-годишна възраст рискът от развитие на Алцхаймер се 

удвоява на всеки 5 години. До 85-годишна възраст човек има 50 

процента шанс да развие болестта на Алцхаймер. Има хора, 

които имат редки гени и които изпитват болестта на Алцхаймер 

през 30-те, 40-те и 50-те си години.

Забележка: Експертите смятат, че болестта на Алцхаймер 

не е нормална част от стареенето.

Възраст

По-вероятно е човек да развие болестта на Алцхаймер, ако 

има непосредствен член на семейството с болестта. Ако повече 

от един човек в семейството е имал Алцхаймер, генетичният 

риск се увеличава.

Генетика

Депресия
Нелекуваната депресия също може да бъде рисков фактор и 

един от симптомите на болестта на Алцхаймер

Фактори и условия на живот, които могат да причинят 

сърдечно-съдови заболявания.
Начин на живот

Симптомите, специфични за съдовата деменция

Съдовата деменция е втората най-честа причина за деменция, след болестта на Алцхаймер. 

Някои хора имат както Съдова деменция, така и Болест на Алцхаймер, често наричана „Смесена 

деменция“.

Симптомите могат да се развият внезапно и бързо да се влошат или да се развиват постепенно, 

в продължение на много месеци или години. Те засягат три основни познавателни процеса: - 

паметта, мисленето и планирането.

Понякога проблемите с паметта и мисленето не са достатъчно тежки, за да се считат за 

деменция. Това може да се нарече съдово когнитивно увреждане.
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Симптомите, специфични за съдовата деменция, може да включват:

• Симптоми, подобни на инсулт: включително мускулна слабост или временна парализа от 

едната страна на тялото (тези симптоми изискват спешна медицинска помощ)

• Проблеми при движение - затруднено ходене или промяна в начина на ходене

• Проблеми с мисленето - проблеми с вниманието, планирането и разсъжденията

• Промени в настроението - депресия и тенденция да стават по-емоционални

• проблеми с пикочния мехур - чести позиви за уриниране или други симптоми на пикочния 

мехур. Това може да бъде често срещано в по-напреднала възраст, но може да бъде характеристика 

на съдовата деменция, когато се наблюдава заедно с други симптоми.

Рискови фактори за съдова деменция

Много изследователи определят няколко рискови фактора, които влияят върху хората:

Възрастта е най-силният рисков фактор за съдова деменция. 

Рискът човек да развие състоянието се удвоява приблизително на 

всеки пет години над 65-годишна възраст.

Съдовата деменция под 65-годишна възраст е рядкост и засяга по-

малко хора.

Мъжете са изложени на малко по-висок риск от развитие на 

съдова деменция в сравнение с жените.

Намалено кръвоснабдяване на мозъка поради болни 

кръвоносни съдове

Причинява високо кръвно налягане, висок холестерол и 

наднормено тегло в средата на живота.

Възраст

Намалено 
кръвоснабдяване 
на мозъка
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• Удар

• Диабет

• Сънна апнея (дишането спира за няколко секунди или минути 

по време на сън)

� Депресивни епизоди

� Сърдечно заболяване

Човек, който е получил инсулт или има диабет или сърдечно 

заболяване, е приблизително два пъти по-вероятно да развие съдова 

деменция.

Хората могат да намалят риска от деменция, като поддържат тези 

състояния под контрол, като приемат предписани лекарства (дори ако 

човекът се чувства добре). 

Други болести

Поддържането на психическа активност през целия живот 

намалява риска от съдова деменция.
Начин 
на живот

Симптоми, специфични за „Деменция с телца на Леви“

„Деменция с телца на Леви“ е третото по честота заболяване с деменция, представляващо 10% 

до 15% от случаите.

Тази болест има много от симптомите на Болест на Алцхаймер и Болест на Паркинсон, а хората 

със заболяването обикновено изпитват и следните специфични симптоми:

 периоди на будност, сънливост или колебания на нивото на объркване

 визуални халюцинации

 стават по-бавни във физическите си движения

 многократни падания и припадъци

 нарушения на съня.
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Рискови фактори за „Деменция с телца на Леви“

За този вид деменция има три главни рискови фактора:

Възрастта е най – големия известен рисков фактор за развиване на 

деменция с телца на Леви.

Ниските нива на важни химикали (главно ацетилхолин и допамин), 

които пренасят съобщения между нервните клетки, са важен рисков 

фактор за развиване на „Деменция с телца на Леви“.

Възраст

Генетика Няколко гена са свързани с повишен риск от развиване на деменция 

с телца на Леви, включително и известен рисков ген за Алцхаймер.

Нива на 
химикали

Симптоми, специфични за „Фронтотемпорална деменция“

„Фронтотемпорална деменция“ е рядък вид деменция, който засяга главно предната и 

страничната част на мозъка (челен и темпорален лоб) и причинява проблеми с поведението и 

езика. Това е сравнително рядка форма на деменция.

Повечето случаи се диагностицират при хора на възраст 45-65 години, но състоянието може да 

засегне и по – млади, и по- вързастни хора. 

Ранните симптоми на фронтотемпорална деменция могат да включват:

• Личностови промени - намалена чувствителност към чувствата на другите, което прави  

хората да изглеждат студени и нечувствителни

• Промени в поведението към липса на социална информираност - правене на 

неподходящи шеги или показване на липса на такт, въпреки че някои хора могат да станат много 

отдръпнати и апатични;

• Езикови проблеми - затруднено намиране на правилните думи или разбирането им, казване 

на думи в неправилен ред или използване на думи неправилно;

• Обсебване - като развиване на желание за необичайни храни, преяждане и препиване;

• Проблеми с разпознаването - затруднено разпознаване на хора или знание за приложението 

на обекти.
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Рискови фактори за Фронтотемпорална деменция

Има две водещи причини за фронтотемпорална деменция: 

Фронтотемпоралната деменция се причинява от бучки анормални 

протеини, образуващи се в мозъчните клетки. Те увреждат клетките и 

пречат на правилното им функциониране.

Анормален
протеин

Генетика Приблизително един на всеки трима души с фронтотемпорална 

деменция има фамилна анамнеза за деменция.

4.2.   Диагностика  на болест с деменция

Всяка страна има специфичен път за диагностициране на болестите с деменция. Роднините 

могат да бъдат информирани подробно за този път от семейния / общопрактикуващия лекар (личен 

лекар) или специалист.

Освен тези национални специфики, има поне четири общи стъпки, които всяко семейство 

трябва да знае, а именно:
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4.2.1.  Получаване на диагноза с деменция

Деменцията в първичната помощ

Според някои изследователи за повечето хора техният личен лекар или специалист е вратата 

към диагнозата. Обикновено личният лекар е първата контактна точка за хората, които имат 

проблеми с паметта и на техните семейства.

Изследване на Алцхаймер Европа показва, че сред страните партньори по проекта има 

различия в достъпа до специалисти, които могат да диагностицират деменцията, а именно:

В България, Италия и Полша хората, които преживяват промени с паметта, нямат пряк достъп 

до вторична грижа. Те се нуждаят от направление от личния си лекар, за да получат достъп до 

специалист. 

В тези случаи личният лекар прави първоначална когнитивна оценка (памет, мислене и 

разсъждения), изключва други лечими състояния и след това ги насочва за специализирана оценка, 

ако се подозира деменция.

В Полша е необходимо направление за някои специалисти (т.е. невролог и гериатър), но не и за 

други (т.е. психиатър).

В Гърция хората с проблеми с паметта имат възможност да видят своя личен лекар или сами да 

се насочат към специалист в рамките на своята система за обществено здраве.

В Турция хората с проблеми с паметта имат възможност сами да се насочат към специалист в 

своята система за обществено здраве.

В допълнение, личният лекар може да диагностицира деменция в Полша и Гърция. Личните 

лекари в България, Турция и Италия не са квалифицирани да поставят диагноза деменция.

Деменцията и вторичната грижа

Резултатите от същото изследване на Алцхаймер Европа показват, че основните лекари-

специалисти, участващи в диагнозата на деменция, са:

• невролози;

• психиатри или невропсихиатри;

• гериатри

Най-често срещаните лекари-специалисти за диагностициране на деменция са невролозите.

В повечето страни невролозите, психиатрите и гериатриците са еднакво квалифицирани да 
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диагностицират деменцията в своята страна. Решението към кой специалист да се обърне човек 

може да се основава на индивидуалните проблеми с  паметта или предпочитанията на личния 

лекар, вида на деменцията или възрастта на лицето.

4.2.2.  Диагностициране на деменция

Правилната диагноза за деменцията е важна, за да може да се назначи подходящо лечение и 

помощ. Ако близките се притесняват за здравето на член на семейството, те трябва да говорят с 

личния си лекар или със специалист.

Ако лекарят подозира каквато и да е форма на деменция, той може да насочи човека в клиника 

за памет или в друга специализирана клиника или публична болница, където се правят някои 

въпроси и тестове.

Те най – често включват: 

Инструментите за оценка на деменцията имат специфики, но има и общи инструменти, 

които включват:

Въпроси относно притесненията на семейството и симптомите на лицето, изложено на 

риск от деменция - трудности с ежедневните задачи, трудности в общуването и др.

Въпроси относно общото здравословно състояние и медицинската история на човека - 

общо състояние, кое се подобрява и кое се влошава. 

Физическа проверка с подробни неврологични изследвания.

Извършване на тестове с писалка и хартия за проверка на паметта, езика и уменията за 

решаване на проблеми на лицето.
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В зависимост от симптомите и вида на деменцията, специалистите могат да предложат други 

диагностични техники, включително:

Невропсихологични тестове;

• Скенери на мозъка - ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) или КТ (компютърна томография) - 

използвани за поставяне на диагноза на всички видове деменция;

• 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) - когато се подозира 

риск от Деменция с телца на Леви

• Психиатрична оценка

• Генетични изследвания.

Ако симптомите са леки или причината е неизвестна, лекарят може да поиска да потърси 

допълнителни промени с течение на времето. Поради тази причина лекарите могат да повторят 

тези оценки в бъдеще, за да помогнат за изясняване на ситуацията. Оценките ще помогнат на 

лекаря да открие някакви проблеми в паметта или мисленето и вероятната причина.

4.2.3.  Разкриване на диагнозата за деменция на пациентите и техните семейства

Съществуват редица резултати от проучвания, които предполагат, че повечето хора с деменция 

искат да им се каже диагнозата по ясен начин. Някои лични лекари и здравни специалисти могат да 

се противопоставят на разкриването на диагнозата за деменция, за да се избегне ненужно 

емоционално страдание.

Подходът за разкриване на диагнозата за деменция е различен в страните партньори по 

проекта, а именно:

- Разкриването зависи от семейните предпочитания: България, Гърция, Италия.

- Разкриването зависи от предпочитанията на специалисти, като невролози и психиатри: 

Турция.

- Разкриването зависи от предпочитанията на личния лекар: Полша.

4.3.Лечение на болестите с деменция 

Лечението на деменцията зависи от нейната причина. В случаи на най-прогресиращите 

деменции, включително болестта на Алцхаймер, няма лек и няма лечение, което забавя или спира 



19

прогресирането на болестта. Но има лекарства и други лечения, които могат да помогнат при 

симптоми на деменция. Сред тях са:

• Медикаменти за забавяне развитето на деменцията;

• Лекарства за лечение на свързани състояния;

• Лекарства за лечение на предизвикателно поведение;

• Лечения, които не включват лекарства;

• Когнитивно стимулираща терапия и когнитивна рехабилитация и др.

Медикаментозното лечение зависи от вида на деменцията, здравето и психологическото 

състояние на човека.

Лекарствата на пациента могат да бъдат 

предписани само и единствено от лекар!

Лекарят, предписващ лекартсвата, може да бъде 

невролог или психиатър.

Лечението на болестта деменция е отговорност на специалиста, поставил диагнозата. Когато 

пациентът има продължаващо във времето лечение, специалистът има право да предписва 

лекарства.

Лечения според вида на деменцията: 

Повечето лекарства, използвани за лечението на болестта на 

Алцхаймер, временно подобряват или стабилизират паметта и 

уменията за мислене при някои пациенти. Те се наричат 

инхибитори на холинестеразата.

Лекарите могат да предписват и други лекарства, като 

антиконвулсанти, успокоителни и антидепресанти за лечение на 

проблеми, които могат да бъдат свързани с деменцията, като 

безсъние, тревожност, депресия и нарушения на съня.

Вид деменция Лечение

Болест на

Алцхаймер
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Съдовата деменция се причинява от смърт на мозъчната 

тъкан и атеросклероза и няма стандартно лекарствено лечение за 

нея.

Медикаментите, които могат да забавят прогресията на 

съдовата деменция, са тези, които се използват за лечение на 

други атеросклеротични съдови заболявания, например 

лекарства за холестерол, лекарства за кръвно налягане и 

лекарства против съсирване на кръвта. В някои случаи 

антидепресантите могат да помогнат за подобряване на 

симптомите, свързани със съдовата деменция.

Съдова деменция

Лекарствата могат да помогнат за облекчаване на симптомите 

на деменция с телца на Леви за няколко месеца. Лекарите могат 

да предписват лекарства, които могат да помогнат при проблеми 

с мисленето, движението или съня.

Физическата терапия, консултациите, психотерапията и 

трудотерапията също могат да помогнат за облекчаване на 

симптомите на деменция.

Деменция с 
телца на Леви 

В момента няма лечение специално за фронтотемпоралната 

деменция. Акцентът е върху подпомагане на хората със 

заболяването и техните обгрижващи при овладяването на 

симптомите в ежедневието.

Управлението на симптомите може да включва:

-  Подкрепа от трудотерапевти за поддържане на 

независимостта възможно най-дълго.

- Логопедия или физиотерапия, за да се помогнете при 

физическите симптоми като: проблеми с преглъщането или 

движението.

- Логопедична поддръжка за използване на алтернативни 

комуникационни стратегии за хора с езикови проблеми - 

използване на конкретни таблетни приложения или картинки.

- Антидепресанти, които могат да помогнат за управлението 

на аспекти на поведението на хора с този тип деменция.

- В случай на силна възбуда или агресия, лекарят може първо 

да прецени общото здраве и околната среда на пациента, за да 

идентифицира причините или причинителите на тези симптоми.

- Ароматерапията или музикотерапията също могат да бъдат 

разгледани, ако са от значение за личните интереси на човека и са 

налични в околната среда.

Фронтотемпорална 
деменция
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Изследванията върху деменцията продължават, с 

акцент върху нови лечения, за да се забави прогресията 

на когнитивната дисфункция. Други изследвания са 

насочени към намаляване на прогресията и увреждането 

на мозъка поради анормални протеини.

В допълнение към медикаментозната терапия, има и други алтернативни методи, които не 

включват лекарства. Някои лечения са:

- Когнитивна стимулираща терапия и когнитивна рехабилитация;

- Музикотерапия, ароматерапия, психотерапия, изкуство и театрална терапия;

- Логопедия и др.

Тези терапии са представени в другите глави на наръчника. 
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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. 

Няколко фактора, които  правят лечението с лекарства важно за деменцията: 

Влиянието върху мозъка. Лекарствата за деменция действат чрез повишаване нивата на 

определени химикали в мозъка. Ето защо лекарството се предписва само от специалист в грижата 

за хората с деменция. Няма риск от „самолечение“.

Редовни прегледи и оценки. Лице, което получава лечение, има редовни прегледи и оценка на 

състоянието, които обикновено се правят от специалист или екип от специалисти. Възгледите на 

обгрижващите за състоянието на лицето, за което се грижат, също трябва да бъдат разгледани  

преди започването на лечението с лекарството и трябва да бъдат зачитани и по време на 

последавщите прегледи.

Наблюдение на ефекта на лекарствата. Лекарството трябва да продължава да се приема само 

докато се смята, че има полезен ефект върху симптомите на човека. Лекарят може да реши да спре 

определени лекарства, ако основната полза - запазване на когнитивния и функционален статус 

и управление на поведението, свързано с деменцията, вече не се постига.

Професионално лечение за промяна в здравословното състояние. Деменцията напредва с 

различни промени в когнитивната сфера, движението и поведението и управлението на промените 

изисква професионален подход. Всяка драматична или внезапна промяна на състоянието на 

пациента трябва да бъде оценена за медицинско състояние, което може да изисква лечение, като 

такива промени са например инфекция или болка. Нелекуваните настоящи медицински проблеми 

могат да доведат до поведенчески проблеми, особено ако човекът с деменция изпитва затруднения 

в общуването. Нито пациентът, нито неговите близки не трябва сами да решават как да лекуват 

променящите се състояния или как да коригират дозите на лекарството.

5. 2. Принципи и съвети при приемането на лекарства.

5.2.1. Общи принципи при прием на лекарств

5.  ЗНАЧЕНИЕТО НА МЕДИКАМЕНТОЗНАТА ТЕРАПИЯ
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Роднините трябва да знаят, че когато има изписани лекарства, основните принципи за 

приемането им са:

• Започнете от по-ниска доза и увеличавайте дозата бавно на базата на отговора на 

пациента към лекарството за да получите максимални ползи и да намалите неприятните странични 

ефекти. 

• Страничните ефекти обикновено са леки и преминават след няколко месеца. Роднините, 

пациентите и лекарите трябва да разговарят за страничните ефекти на всяко лекарство, за да могат 

да управляват и наблюдават тези ефекти и тяхно вличние върху статуса на пациента. 

• Наблюдавайте и избягвайте лекарства, които могат да влошат паметта и мисленето или 

да увеличат объркването, тъй като хората с когнитивни проблеми могат да бъдат особено 

чувствителни към ефектите на някои лекарства.

• Избягвайте лекарствени взаимодействия, които могат да пречат на други лекарства, 

използвани за лечение на когнитивни проблеми.

• Променяйте само по едно лекарство, за да разберете ефекта му.

• Редовно посещавайте лекаря на пациента, докато той приема лекарства. Тъй като 

болестта прогресира и симптомите се променят, лекарствата или дозите може да се наложи да се 

променят или лекарствата могат да спрат да действат или да трябва да бъдат спрени. Роднините 

трябва да се консултират с лекар, преди да направят някакви промени в лекарствата и да го 

уведомят за всички лекарства, приемани от пациента, включително с рецепта, без рецепта, 

витамини, добавки и билки.

• Направете списък.  Запишете всички лекарства, които човекът приема, включително 

лекарствата без рецепта и хранителните добавки. Списъкът трябва да включва името на всяко 

лекарство, дозата и начина за прием. Отбележете името на лекаря, който е предписал лекарството и 

мотивите му за прием на медикамента. Покажете списъка на всички доставчици на здравни 

услуги, включително физиотерапевта и зъболекаря. Съхранявайте едно копие на сигурно място у 

дома и едно в портфейла или джобната книга на вашия роднина.
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Ако член на семейството се грижи за 

приема на лекарства на роднина с деменция, 

следните съвети могат да помогнат:

Научете най-важното за лекарството. 

Познавайте всяко лекарство, което приема 

човекът с деменция.

Попитайте лекаря или фармацевта: 

защо се използва това лекарство, какви 

положителни ефекти има и кога, колко дълго 

ще трябва да го приема човекът, каква е дозата на ден, по кое време трябва да се приема 

лекарството, какво става, ако човекът пропусне доза, какви са страничните ефекти и как 

обгрижващият може да ги управлява, има ли проблеми, ако лекарството се приема с други 

лекарства.

Следвайте инструкциите. Прочетете всички етикети на лекарства. Уверете се, че вашият 

близък приема лекарствата по правилния начин.

Обърнете внимание на правилната доза. Не давайте по-голяма доза от лекарството, 

мислейки, че това ще помогне повече. По-голямата доза може да бъде много опасна, дори 

смъртоносна. Не пропускайте и не давайте половин дози лекарства, отпускани по лекарско 

предписание, за да спестите пари. Говорете с лекаря или фармацевта, ако не можете да си 

позволите лекарството. 

Давайте лекарствата навреме. Някои хора използват храна или времето преди лягане като 

напомняния, за да приемат лекарството си. Други хора използват диаграми, календари или 

седмични кутии с хапчета. Можете също да нагласите таймери и да пишете напомняния, за да 

вземете лекарствата си.

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

грешка.

Докладвайте проблемите. Обадете се веднага на лекаря, ако човекът има някакви проблеми с 

лекарството или ако роднината се притеснява, че то причинява повече вреда, отколкото полза.

5.3. Безопасен прием на лекарства
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Информирайте лекаря за употребата на алкохол, тютюн и наркотици. Алкохолът, тютюнът и 

други лекарства могат да повлияят на това колко добре работят лекарствата.

Проверете преди да спрете лекарството. Давайте лекарството с рецепта, докато то свърши 

или докато лекарят не каже, че е добре да спрете. Обърнете внимание, че някои лекарства се 

приемат само „когато е нужно“.

Не споделяйте.  Не давайте лекарства, предписани на друг човек.

Упрявление на лекарствата за Алцхаймер.

Практиката осигурява някои конкретни техники за управление на лекарствата на човек, болен 

от Алцхаймер, които включват: 

• Опитайте се да приспособите схемата на лекарствата към ежедневието на човека. Някои хора с 

Алцхаймер спят до късно. Други променят модела си на сън по други начини.

• Използвайте кутия - органайзер за хапчета, която се попълва веднъж седмично. Ако човекът 

приема лекарства повече от веднъж на ден, използвайте кутия със секции с етикет –сутрин и вечер.

• Направете рутина, за да им помогнете да си спомнят, че трябва да вземат лекарството си. Ако 

обикновено го приемат на закуска, поставете кутията с хапчета до мястото, където ядат или близо 

до кафемашината. Ако го вземат преди лягане, сложете го до четка за зъби.

• Обичайно е хората в ранните стадии на Алцхаймер да приемат лекарства за други състояния, 

но не и лекарства за Алцхаймер. Те се съсредоточават върху състоянието, което вече имат, и не 

виждат нужда да приемат повече лекарства за друго. Те се нуждаят от подкрепа за това 

„допълнително“ лечение.

• Когато роднината не е у дома, използвайте будилник или ежедневно телефонно обаждане, за 

да им помогнете да си спомнят, че трябва да вземат лекарството си.

• Ако човекът не може безопасно да се справи с лекарствата си самостоятелно, опитайте се да 

работите като екип. Говорете с тях какви напомняния и помощ биха искали.

• Съхранявайте лекарствата с етикет на сигурно място.



26

5.5. Полезни емоционални съвети как да дадете лекарството на човек с деменция

Практикуващите в областта на деменцията споделят някои техники, ориентирани към 

положителни емоции, помагащи да се преодолее противопоставянето на лекарствата, което 

демонстрират някои хора с деменция. Някои от тях са:

Спокойна атмосфера. Осигурете спокойна обстановка в къщата - мека музика, без телевизор, 

малко или никакво вълнение. И роднината, и човекът с деменция трябва да се чувстват спокойни.

Даване на лекарства на стъпки. Разделете процеса на приема на лекарства на стъпки и обяснете 

по положителен начин какво правите.

Необходимо време. Ако човекът се чувства притиснат, уплашен или объркан относно това, 

което трябва да направи, дайте му време.

Самоконтрол. Осигурете усещане за самоконтрол чрез участие в процеса. Роднината може да 

налее водата в чашата, но човекът може да вземе хапчето от масата и да го постави в собствената си 

уста.

По едно хапче. Помислете за други неща, които може да предизвикат противопоставящо се 

поведение. Някои хора с деменция се разстройват при вида на всички бутилки с хапчета. Някои 

обгрижващи постигат успех с представянето само на едно хапче наведнъж.

Подходяща форма на лекарства. Ако хапчетата са големи и трудно се поглъщат, след 

консултация с лекаря или фармацевт, смажете хапчетата, които се раздробяват и ги смесете с храна. 

Ябълков сос или кисело мляко са добри за това. Някои лекарства се предлагат в течна форма. 

Консултирайте се с лекаря и помислете за тази опция.

Необходими са почивки. Когато всичко друго не успее, оставете всичко на страна за няколко 

минути, осигурете на пациента време да се успокои и след това се върнете към задачата с 

лекарствата след 10 -15 минути.

Различен подход. Не забравяйте, че поведенията ще се променят с течение на времето и това, 

което работи за един период от време, може да се наложи да бъде преразгледано с развитието на 

болестта.
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 5.6. Лекарствени и нелекарствени методи за управление на проблемно поведение, 

свързано с деменцията.

Медикаментите за поведенията, свързани с деменцията, не са първото средство и често са 

рискови. Експертите препоръчват лекарствата да се използват след като са изпробвани подходите 

за управление без лекарства или поне в комбинация с подходите, които не включват лекарства. 

Алтернативните подходи включват различни дейности за профилактика и терапия, като някои от 

тях са представени в този наръчник. 

Въпреки това близките трябва да знаят двете основни причини за бързо получаване на 

медицинска помощ:

Ако обгрижващият роднина не се чувства в безопасност (поради агресия, насилие или 

непредвидимо поведение). Когато управлението на поведението не спира пациентът да удря, 

избухва, хвърля вещи или други видове насилие и заплахи, най – добре и по-безопасно е те да бъдат 

докладвани на лекаря си. Бъдете в безопасност! Медикаментите могат да бъдат оправдани.

Ако проблемите със съня на пациента затрудняват съня на обгрижващия роднина. Ако човекът 

с деменция нарушава съня на цялото домакинство, уведомете неговия лекар. Има начини за 

оптимизиране на съня на човек с деменция - и решаването на проблем със съня подобрява 

качеството на живот на всички участващи.
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6.1.  Кои са обгрижващите?

Обгрижващите се грижат за нуждите на пациента, извън медицински професионален контекст. 

Те често работят безплатно и могат да бъдат роднина или приятел на пациента, нуждаещ се от 

дългосрочни грижи поради хронично заболяване, инвалидност или друго инвалидизиращо 

медицинско състояние.

Обгрижващите могат да варират от млади хора, които се грижат за своите родители с 

увреждания, до възрастни родители, които се грижат за възрастните си деца с увреждания.

Обгрижващият може:

• Да осигурява директни грижи (измиване, обличане, готвене и т.н.)

• Да осигурява непряка грижа (извършване на правни действия от името на пациента)

• Да предотвратява и да се намесва в случай на спешност

• Да наблюдава пациентите на легло за всякакви промени във физическото или 

емоционалното здраве

Да бъдеш обгрижващ може да бъде дейност на пълен или на непълен работен ден, но трябва да 

отговаря на всички нужди, свързани с грижата за пациента. Следователно, грижата варира от 

задоволяване на физическите нужди на човек, като почистване на къщата, осигуряване на храна и 

приемане на лекарства, до управление на административни дейности, като упражняване на 

правата на пациента, управление на пенсия, плащане на наем и др. Грижите се състоят и в 

предоставяне на емоционална подкрепа за стимулиране на пациента да се включва в ежедневни 

дейности, в зависимост от границите на неговото здраве и способности. С течение на времето това 

може да се превърне в емоционална тежест за обгрижващия, която може да се прояви в чувства на 

тревожност, депресия, безпокойство и безсъние.

6.2.  Какво е „бърн аут“ на обгрижващия?

„Бърн аут“ на полагащите грижи е състояние на физическо, емоционално и психическо 

изтощение, което влияе на обгрижващите и причинява промени в отношението им. Полагащите 

грижи се фокусират само върху грижите за пациента, като същевременно пренебрегват 

собствените си нужди. Те често гледат на работата си като на неадекватна, докато изпитват стрес и 

умора. Те могат да се чувстват сами, без подкрепа или недооценени.

6.  СИНДРОМА „БЪРНАУТ ПРИ ОБГРИЖВАЩИТЕ И 

РОДНИНИТЕ НА ХОРА С АЛЦХАЙМЕР
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Според Световната здравна организация (СЗО) професионалното “прегряване“ е синдром в 

резултат на хроничен стрес, свързан с работата, със симптоми, характеризиращи се с чувство на 

изчерпване на енергията или изтощение, повишено психично дистанциране от работата или 

чувство на негативизъм или цинизъм, свързан с нечияя работа. Въпреки факта, че синдромът „бърн 

аут“ влияе върху здравето и може да бъде причина хората да се свържат със здравните служби, той 

самият не е признат от СЗО за медицинско състояние. Той се възприема само като професионално 

явление, тъй като се отнася до явления в професионалния контекст и не бива да се използва за 

описване на преживявания в други области на животаII.

„Бърн аут“  е определен като комбинация от емоционално изтощение, обезличаване и лоши 

лични постижения. „Бърн аут“ се ражда от хроничното излагане на неконтролируеми стресори в 

работната среда. Когато е невъзможно да се неутрализират стресорите, тези, които остават 

изложени на тези фактори, постепенно развиват синдрома. „Бърн аут“ започва, когато 

обгриващите започнат да изпитват чувство на безпомощност, безнадеждност и безсилиеIII.

По-специално нараства интересът към оценката на въздействието на болестта на Алцхаймер 

върху семейните обгрижващи. Акцентът е върху оценяването на тежестта върху обгрижващия, 

„тежестта“ или „тежестите“ на оказаната помощ. Тази концепция е многоизмерна и включва не 

само физическата сфера на задоволяване нуждите на другия или способността да им се 

подпомогне, но и психологическите и емоционални нужди и адаптивността на обгрижващияIV. 

Макро областите, разглеждани при оценката на тежестта на това бреме, са: физически, 

психологически, емоционални, социални и финансови.

• Физическо бреме: обгрижващи с един или повече физически симптоми показват по-високи 

нива на емоционално изтощение;

• Психологическо бреме: поради стреса обгрижващите могат да демонстрират безпокойство, 

крехкост, дистрес, безсъние, притеснение и понякога психиатрични симптоми като депресия. 

Тежестта на психологическите симптоми може да бъде свързана с образуването на когнитивен 

упадък и нивото на зависимост на човека (установен е висок процент на депресия и тревожност 

сред тези, които се грижат за хора с деменция в сравнение с общата популация);

• Емоционално бреме: раздразнителност, тъга, умора и вина. Тези симптоми се влияят от 

поведенческите и психологическите състояния на пациентите. Приемането на роля на член на 

семейството на пациент с болестта на Алцхаймер, може да ограничи независимостта на 

обгрижващия, причинявайки увеличаване на раздразнителността и стреса, което влияе на 

отношенията;

• Социално бреме: часовете за грижи всеки ден, натоварването с грижи и промяната в 
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ежедневните дейности водят до постепенно отстраняване от социалния живот;

 

Финансово бреме: обгрижващият трябва да намали работното си време, което може да доведе 

до намаляване на заплатата, като същевременно трябва да покрие разходите за професионална 

медицинска помощ. Финансовата тежест има отражение върху психологическата, емоционалната 

и социалната сфера, в частност, засилва стреса, проблемите с психичното здраве и намалява време, 

прекарано с други членове на семействотоV.

6.3. Симптоми на „бърн аут“ на обгрижващия

Както беше споменато по-горе, „бърн аут“ е състояние на емоционално, психическо и 

физическо изтощение, причинено от прекомерен и продължителен стрес. Справянето с 

прекомерно труден пациент, голямо натоварване, семейни проблеми и интензивни грижи за 

роднина са все причини за нервно изтощение и стрес.

Стресът може да се превърне в „бърн аут“, много често срещано състояние между 

обгрижващите и тези, които непрекъснато се грижат за възрастни или немощи хора.

Като цяло „бърн аут“-ът намалява производителността и енергията на обгрижващия, който се 

чувства все по-безсилен, безнадежден, циничен и напълно демотивиран. Естествено е да се 

изпитват чувства на скука, преумора или недооценяване, което изисква голяма сила на волята и 

решителност за преодоляване.

Но когато един обгрижващ постоянно се чувства по този начин, това може да са първите 

предупредителни признаци на „бърн аут“.

Отрицателните ефекти на „бърн аут“ могат да засегнат други области от живота, включително 

дома, работата и социалната активност. „Бърн аут“-ът  може да причини дългосрочни промени, 

които правят тялото уязвимо на заболявания, като настинка и грип. Това е особено вярно за 

полагащите грижи, които поради интензивността на емоционалното си участие изпитват 

нарастващи високи темпове на емоционален срив.

Чести симптоми на „бърн аут“ са:

• Отричане на „бърн аут“ и последиците от него

• Гняв към пациента, защото той вече не може да функционира както преди
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• Тревожност за бъдещето и изправяне пред определени дни или дейности

• Раздразнителност, предизвикваща отрицателни реакции и действия

• Чувство на безпомощност и безнадеждност

• Социално отчуждение от приятели (емоционална и физическа изолация)

• Липса на концентрация, което затруднява изпълнението на познати задачи

• Липса на интерес към дейности, които някога са носели радост

• Липса на мотивация

• Липса на енергия, постоянна умора

• Здравни проблеми: промени в апетита и теглото, ниска имунна система, болки в тялото и 

болежки

• Промени в моделите на съня, причинени от притеснения и невъзможност за отпускане

• Мисли за самонараняване или за нараняване на пациента, за когото се полага грижа

• Прекомерна употреба на алкохол или наркотици

• Пренебрегване на личните нужди и здраве

6.4. Причини за „бърн аут“ на обгрижващия

Както беше посочено по-горе, “бърн аут“ на полагащите грижи произтича от психо-

физическата умора, дължаща се на стресовия характер на извършената работа.

Стресът от предоставянето на помощ може да бъде класифициран според следните три 

критерия:

Обективен: Стресът, причинен от реални дейности, които трябва да се извършват, като 

управление на личните грижи, почистване на дома или приготвяне на храна, управление и 

трудности при провеждането на терапии, управление на симптомите и проблемното поведение и 

отговорността за съдействието при контакт и свързване със здравни специалисти и управление на 

здравеопазването.

Субективен: Стресът, причинен от начина, по който обгрижващите изживяват ситуацията като 

цяло, чувствата им на гняв и загуба заради личните жертви, страданията поради страданието на 

любимия човек, емоционалната нестабилност, свързана с прогресиращия характер на болестта 

или тревогата за продължителната природа на заболяването.

Институционален: Стресът от трудностите при намирането на адекватна информация и 

подкрепа.
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Сред основните причини е възможно да се открият:

Объркване на ролите: може да бъде трудно да се раздели ролята на обгрижващ от други роли 

като съпруг / съпруга, дете, приятел и т.н.

Нереалистични очаквания: мисълта, че личното им участие ще има положителен ефект 

върху здравето и щастието на любимия човек, което е нереалистично за пациенти, страдащи от 

прогресиращо заболяване като Алцхаймер.

Неразумни изисквания: обгрижващите поставят неразумно бреме върху себе си.

Перфекционизъм: фокусирайте се върху това, което трябва да се направи, а не върху това, 

което не е постигнато.

Безкрайни задачи: да накарате човек да се чувства така, сякаш нищо не е завършил.

Задачи на пейсинг: планирайте да направите само онова, което може да се направи за даден 

период от време.

Невъзможни задачи: обгрижващите трябва да изпълняват само задачи, които са способни да 

изпълняват.

Саможертва: извършването на задачи, които обикновено не се изпълняват, неизбежно води до 

негодувание.

Неизказани чувства: не изразяването на мисли или чувства може да създаде проблеми.

Липса на контрол: неудовлетвореност, причинена от липса на ресурси или умения за 

ефективно планиране и организиране на грижите за пациентитеVII.

6.5. Превенция на „бърн аут“ 

Когато започнат да се появяват чувства на прегряване е необходимо да се съсредоточим върху 

стратегии, които ще имат по-дълбоко въздействие и ще създадат трайна промяна.

Намерете довереник, с който да споделяте чувствата и фрустрацията си. 
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Говорете с професионалист: терапевтите и социалните работници са обучени да помагат на 

хора, които се справят с широк спектър от физически и емоционални проблемиVIII.

Възползвайте се от наличните услуги за грижи, вариращи от няколко часа грижи в домашни 

условия до кратък престой в старчески дом или помощно жилище.

Образование: колкото повече се знае за болестта, толкова по-ефективни ще бъдат грижите за 

хората, които имат нужда от тях.

Поставете си реалистични цели: бъдете наясно, че болестта на Алцхаймер е прогресивно 

влошаващо се заболяване.

Празнувайте малките победи: вместо да се чувствате обезкуражени, винаги помнете, че 

всички усилия са от значение.

Практикувайте приемане: избягвайте емоционалния капан на това да съжалявате или да 

търсите някой, който да обвините.

Изборът да бъдеш обгрижващ: помнете причината, поради която сте избрали да станете 

обгрижващ.

Останете позитивни: помислете как грижите за човек аса ви направили по-силни и как са ви 

приближи до този, за когото се грижите.

Намерете време за себе си: използвайте свободното си време за четене; разходка или 

релаксираща вана.

Познавайте и уважавайте собствените си ограничения: често проверявайте личното си 

състояние, уговаряйте и спазвайте часа си при лекар и други. 

Научете се да се отказвате: избягвайте да се чувствате стресирани от това, което не можете да 

контролирате; фокусирайте се върху това, което можете да направите;  когато се изправите пред 

проблем първо помислете, а после реагирайте. 

Направете списък на ежедневните дейности и задачи: делегирайте на дейности на други 

хора, когато е възможно:
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Бъдете здрави: яжте правилно, спортувайте и спете. Докато се грижите за някого, никога не 

пренебрегвайте собственото си здраве.

Разберете своите чувства: отрицателните чувства към някои отговорности са нормални и това 

не означава, че сте лош обгрижващ. 

Поддържайте личните си връзки: семейството и приятелите могат да играят жизненоважна 

подкрепа.

6.6.  Съвети за управление на „бърн аут“ 

Не винаги обгрижващите могат да признаят, че се нуждаят от помощ при справяне с или за да 

разпознаят синдрома „бърн аут“, преди умората и емоционалният стрес да станат критични 

проблеми.

Когато обгрижващият осъзнае, че това, което изпитва, не е просто преминаващ стрес, а 

продължаващо състояние, за него е важно да потърси професионална помощ възможно най-скоро, 

за да получи необходимите грижи и помощ.

Може да нямат нужда от професионални грижи, нообгрижващите могат да направят следното, 

за да получат помощ:

Знайте кои ресурси в общността са на разположение: програми за дневни грижи за 

възрастни, помощ в дома, посещение на медицински сестри в дома  и доставка на храна са само 

някои услуги, които може да са на разположение, за да помогнат на обгрижващите да се справят с 

ежедневните задачи. Полагащите грижи трябва да оценят своите нужди и да се свържат с местните 

програми и услуги.

Потърсете помощ и намерете подкрепа: денонощна линия за помощ, онлайн и местни групи 

за подкрепа са добри източници за намиране на успокоение и кураж. Ако стресът стане непосилен, 

потърсете професионална помощ.

Присъединете се към група за подкрепа на обгрижващи: от помощ е да се споделят 

проблеми с хора, които са в подобна ситуация.

Разпредляне на отговорностите: понякога има нужда да се разделят задачите, свързани с 
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управлението на медицински срещи или грижи, финанси, пазаруване и т.н. Добре е да кажете „да“, 

когато някой предложи да ви помогне.

Станете образован обгрижващ: повишаването на уменията за грижи е необходимо за 

обгрижващите, тъй като симптомите на болестта на Алцхаймер прогресират.

Говорете: ако имате притеснения или мисли за това как да подобрите ситуацията, не се 

страхувайте да ги изразите.

Извършвайте дейности, които включват пациента с Алцхаймер: ще бъде добре и за двама 

ви да прекарвате време извън ролите си на пациент / обгрижващ.

Редовно използвайте техники за релаксация, като медитация, дихателни упражнения, йога, 

прогресивна мускулна релаксация и упражнения - правете ги заедно с пациента.

Намерете време за себе си: отделете време да правите нещо, което обичате, признайте 

личните си приоритети, грижете се за себе си и обърнете внимание на тялото си, когато се появят 

признаци на стрес.

Създайте система за редовна проверка: помолете роднина или приятел редовно да ви се 

обажда в уговорено време, за да му давате актуализирана информация и да се координирате с него.

Не пестете от сън: колкото по-малко спите, толкова по-малко продуктивни ще бъдете и 

способността ви да се справите със стреса ще страдаХ.
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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

За да могат целевите групи лесно да четат и разбират, дейностите трябва да 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.

7.  ТЕРАПЕВТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЕМЕНЦИЯ И 

НАЧАЛНИ СТАДИИ НА АЛЦХАЙМЕР
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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.

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

The focus should be on the person and not the 

condition. Try to match people with activities that suit 

their background and experience

7.1.  Паметови дейности
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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.

Ежедневни Дейности

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.

Разпознаване на обекти
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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. 

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.

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.  

Припомняне на време

Разпознаване на звуци
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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.

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.

Метерологично време и сезони

Забелязване на различия
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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.

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 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.

Правене на асоциации

Завършване на история
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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.

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.

Достъп до спомени, лицево разпознаване, разбиране на връзки 

Разрешаване на проблеми
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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

7.2. ПСИХО – МОТОРНИ ДЕЙНОСТИ
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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.

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.

Дейности с рязане

Дейности с разпределяне
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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.

Дейности с разпределяне

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.

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. 

Геометрични фигури
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Целева група: Тази дейност е благоприятна за 

пациенти с ранна и средна деменция.

Ц е л :  П р а к т и к у в а н е  н а  ко г н и т и в н о 

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.  

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.

Предметите и как се използват те

Групиране и разпределяне на обекти
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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.

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.

Дейности с Лего

Разпознаване на цвят и форма 
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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.

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.

Работа с глина

Прежда – намотаване и размотаване
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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.

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.

Зашиване на копчета

Етикети върху зеленчуци или кухненски прибори
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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 самочувствието на пациента.

Ц е л е в а  г р у п а :  Т а з и  д е й н о с т  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.

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

Цел: Умения за комуникация, самостоятелна работа

Материали: Прежди и малки куки  от различни видове.

Метод: Обгрижващият показва и помага на пациента да използва обикновени куки  за 

създаване на малки плетени предмети.

Плетене на ръка

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. Разстоянието, на 

което трябва да застане от кеглите, зависи от физическото състояние на пациента. Бройте 

бутнатите кегли, за да разширите дейността.
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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.

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.

Правене на физиономии

Дейности с работна маса
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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.

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.

Подреждане на форми

Постепенно подреждане
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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.

Балансиране
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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.

7.3.  ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 
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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.

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.

Използване на шаблони

Гривни, които се разпъват
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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.

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. 

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.

Рисуване с пръсти

Хартиени мозайки



57

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.  

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.   

Изработване на семейно дърво

Оцветяване с моливи или пастели
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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.

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

Цел: Креативно самоизразяване, следване на инструкции, самостоятелна или групова работа.   

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.

Оцветяване с акрилни бои

Приложни декорации
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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, изрязани картини и лепило. Бутилки, малки 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.

Печати и стикери
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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

7.4.  ФИЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
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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 раменете и хванете едната ръка с другата и 

изтласкайте навън, докато дърпате гърба и раменете си напред.

• Задръжте за 10 секунди и освободете.

• 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 на гърдите
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• Седнете в края на стола и изпънете краката напред 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.

• Започнете в седнала позиция и бавно наклонете 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. Повторете по два пъти от всяка страна.

Разтягане „седни и се протегни“

Разтягане на врата
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• Застанете с крака, малко по-широки от ширината на бедрата, а пръстите на краката трябва да 

са насочени леко навън.

• Бавно се наведете към лявата страна, като огънете лявото коляно, докато държите прав дясния 

крак.

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

• Започнете в седнала позиция и поставете пръстите на рамената си.

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

Разтягане на вътрешното бедро

Кръгове с рамена

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

• Разтворете и двете ръце така, че да раздалечите пръстите, след това ги затворете. Повторете 10 

пъти.

Разтягане на ръцете
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7.4.2.  УПРАЖНЕНИЯ ЗА БАЛАНС

• Застанете със събрани крака и отпусната настрани 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.

• Застанете със събрани крака и отпусната настрани ръка. Дръжте се за стол за подкрепа, ако е 

необходимо.

• Повдигнете лявата ръка над главата и повдигнете левия крак напред и от пода.

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

Поза Фламинго

Единична позиция на крайника с ръка
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• Застанете с отпуснати встрани ръце.

• Преместете единия крак напред, поставяйки петата на единия крак да докосва или да е 

възможно 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!

• Стойте прави, като държите стол с лявата си ръка. Представете си часовник с 12:00ч. пред вас 

и 6:00ч. зад вас. 

• Застанете на левия си крак, дръжте дясната си ръка на 12 часа и стигнете до 3 часа встрани и 6 

часа в задната част. Повторете с другата страна.

Линия с палци

Достигане на часовник

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

подкрепа.

•  Повдигнете десния крак настрани и повторете 10 пъти за всеки крак.

Вдигане на крака настрани
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7.4.3.  УПРАЖНЕНИЯ НА СТОЛ

• 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 топката до нивото на раменете, след това се спуснете 

надолу назад, като си давате около 3 секунди за повдигане и спускане. Повторете 10-15 пъти.

• Започнете в седнала позиция на ръба на стола с изпънати крака, петите на пода и коленете леко 

свити.

• Насочете пръстите надолу, след това ги огънете нагоре.

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

Вдигане на ръцете напред

Укрепване на пищяла от седнала позиция
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• Хванете се за облегалката на стол. Застанете с крака, малко по-широки от ширината на 

раменете, докато леко насочвате пръстите навън.

• Свийте коленете бавно, като използвате 2 пълни секунди, за да се спуснете. Регулирайте 

положението на краката, ако е необходимо, за да държите краката достатъчно раздалечени.

• Направете това 8 пъти, след което си починете. Изпълнете още веднъж упражнението, като 

правите възможно най-много „плиета“ с добра форма. 

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

наведени.

• Бавно завъртете торса надясно по възможно най-удобния начин, докато запазвате останалата 

част от тялото стабилна.

•  Върнете се в центъра и повторете вляво. Направете по 8 завъртания на страна. .

„Плие“

Завъртане на корема
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• 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. Повторете 5 пъти с всеки крак.

• Седнете на стол с крака, поставени на пода.

• Поставете едната си ръка зад главата, а другата 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

7.4.4.  ОСНОВНИ УПРАЖНЕНИЯ

Повдигане на краката

Навеждане на страни

• Започнете в седнала позиция върху матрак или пейка.

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

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

Повдигане на колената от седнало положение
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• Начертайте дизайна на“дама“ (бел.пр. – играта) 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 продължете, докато стигнете до края на решетката. 

Обърнете се и повторете.

• 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 повторете по 10 пъти на страна.

7.4.5.  КАРДИО И УПРАЖНЕНИЯ СЪС СЛАБ ЕФЕКТ

Степ ъп
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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.

Водна аеробика
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• Започнете ги в изправена позиция, като използвате стол за опора.

• Сгънете коленете си, доколкото можете по- удобно, без коленете да стърчат над пръстите на 

краката, след което се върнете в изходна позиция.

• Повторете 10 пъти.

• За по-усъвършенствана версия опитайте полуклякането срещу стената: изпълнете 

уражнението срещу стената и огънете коленете си до почти 90 градуса, сякаш седите на невидим 

стол.

• Поставете предмишницата върху подлакътника 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.

7.4.6.   УПРАЖНЕНИЯ ЗА СИЛА

Частично и пълно клякане до стената

Завъртане на китката
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• Изберете достатъчно тежък дъмбел, че да можете да завършите само 10-12 повторения.

• Започнете от седнала на стол позиция с по един дъмбел във всяка ръка, с длани обърнати 

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.

• Стойте прави с ходилата на ширината на раменете, коленете леко огънати и частично 

наведени напред.

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

• Повдигнете двата дъмбела към брадичката, като поддържате гърба изправен, а раменете 

неподвижни.

• Върнете се в начална позиция и повторете 10 пъти.

Завъртане на бицепсите

Изправен преден ред
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• Започнете в седнала на стол позиция с изправен гръб и колене.

• Бавно изпънете десния крак напред и задръжте за няколко секунди, преди да го спуснете 

обратно в изходна позиция.

• Повторете с левия крак.

• Правете по 10 повторения на крак.

Удължаване на коляното
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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.

7.5.   ХОБИТА

Работа в градината

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 местни центрове за отдих и други организации 

организират групови разходки, подкрепени от 

ръководител на разходките, с различна дължина, така че 

това може да бъде и социална дейност (вижте „Други 

полезни организации“).
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8 . 1 .  Н а й  –  д о б р и  п р а к т и к и  в  Ту р ц и я 

1.  Център за обаждания на Smart Elder

През 2016 г. в Кахраманмарас бе реализиран 

„Проектът за център за интелигентни грижи за възрастни 

хора и координация“. Сега той за първи път се прилага от 

Столичната община Кахраманмарас. Системата „Smart 

Elder Care“ е интелигентна телефонна система за наблюдение, инсталирана в домовете на жители 

на възраст над 65 години или в домовете на пациенти с Алцхаймер, в центъра на град 

Кахраманмарас. Центърът за обаждания на Smart Elder е оборудван с обучен персонал, 

осигуряващ денонощна услуга за възрастни хора, гарантираща безопасен и здравословен начин на 

живот.

Със Smart Wrist (ръчен часовник), автоматичната 

машина ще работи по интегриран начин и ще измерва 

сърдечната честота на индивида през определени часове 

на деня и незабавно ще ги прехвърля в системата, заедно 

с името на човека. Докато носи часовника, ако лицето с 

Алцхаймер или психично разстройство излезе извън 

определено разстояние, Системата за безопасен кръг ще 

подаде сигнал на телефонния център и на близките на 

човека. Освен часовникът разполага с чип, разработен на базата на GPS технология, който ще 

следи местоположението на пациенти с болестта на Алцхаймер. Благодарение на Системата за 

безопасен кръг, близките на пациентите, полицията и центърът за обаждания ще могат лесно да 

достигнат до човека. Системата ще предотврати проблема със изгубването.

В случай на пожар, природен газ, дим или наводнение, интелигентна система за автоматизация 

открива аварийната ситуация, използвайки технологията Machine to Machine (M2M) и интернет 

(IOT). В случай на спешност, интелигентната система за автоматизация предава данни в Центъра 

за обаждане на Smart Elder. В допълнение към тази система е осигурен и авариен бутон, който 

8.   ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ 

И ПОЛИТИКИ (ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ)
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съобщава за всяка здравна криза или нараняване.

Когато аварийният сигнал бъде получен от персонала на центъра за обаждания, незабавно се 

уведомяват съответните спешни служби, включително семейството на обаждащия се. Жизнените 

показатели като кръвно налягане, сърдечна честота и др. също се наблюдават от интелигентна 

система за наблюдение на живота, а в случай на нужда от спешна медицинска помощ до дома се 

изпраща линейка.

Екипът на центъра за обаждания също е на разположение, за да предложи психо-социална 

подкрепа, за да помогне за облекчаване на самотата и обичайните проблеми, породени от 

застаряването и настоящата карантинна ситуация, която принуди хората, които са на 65 и повече 

години, да си останат у дома. През деня възрастните жители, които се нуждаят от допълнителни 

грижи, ще получат телефонно обаждане, за да се провери дали имат нужда от нещо от пазара или от 

някаква друга помощ.

2.  Центъра за дневна грижа на Турската Асоциация за Алцхаймер   

Турската Aсоциация за Алцхаймер е 

неправителствена организация, основана от 

обгрижващите пациенти с Алцхаймер и 

лекари, специализирани в областта на това 

заболяване, през 1997 г.

Основният приоритет на Организацията е 

да повиши обществената осведоменост за 

болестта на Алцхаймер и нейното лечение и да 

осигури образование и обучение както на професионални и непрофесионални обгрижващи и да 

повиши качеството на живот както на пациентите, така и на техните близки. В този контекст на 

пациентите с Алцхаймер и на лицата, които се грижат за тях, се предоставя медицинска подкрепа, 

обучение, социална подкрепа в много различни области и психологическа подкрепа, чрез 

сътрудничество на експертни лекари и доброволци. Всички услуги, предлагани от Турската 

Aсоциация за Алцхаймер, са безплатни.

Пациентите и техните близки се сблъскват с многото трудности на заболяването и може да 

нямат средства за социализиране и подобряване на жизнения си стандарт и затова Турската 
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Aсоциация за Алцхаймер положи значителни усилия да създаде на поне един Център за дневна 

грижа.

Някои от дейностите са:

•  дейности за повишаване на осведомеността относно деменцията и Алцхаймер

• дейности, свързани с начини за подобряване на услугите за грижи и лечение на болести

• услуги за пациенти и обгрижващи

• когнитивна стимулация

• творчески работилници

• арт-терапия и музикална терапия

• информационни срещи за обгрижващи и пациенти.

8.2.  Най – добри практики в Италия

1.  Общества, приятелски настроени към деменцията

Първият проект в Италия за общностите, приятелски настроени към деменцията, е замислен от 

Италианската федерацията за Алцхаймер. Той се основава на протокол, разработен във 

Великобритания от Обществото за Алцхаймер, пионер в организирането на общности, 

приятелски настроени към деменцията в Европа.

Много градове и села са осъзнали необходимостта от действия и промяна за подобряване на 

подкрепата за хората с деменция. За да им позволят да живеят по-добре в общността, беше 

започнат път за трансформиране на живота на хората с деменция и техните семейства.

Това предизвикателство има за цел да започне път, по който гражданите имат възможност да се 

трансформират в мрежа, способна да посреща и включва хора с деменция. Този път включва 

развлекателни, културни и спортни събития, ориентирани към участието на гражданите.

Няколко примера:

Абиатеграсо (Милано) е първата общност, приятелски настроени към деменцията в Италия, в 

която хората събират информация, за да идентифицират пречките и нуждите на деменцията. 

Търговците посещавали курсове за да се научат как да направят своя магазин достъпен за хора с 

деменция и как правилно да се намесят в трудни ситуации. Пътните полицаи, общинските 
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служители и служителите на гражданската библиотека посещавали специфични курсове. След 

курсовете било взето решение, че в библиотеките може да се организират срещи за услуги и обмен 

на опит за всички пациенти и техните семейства.

Община Албино (Бергамо) реализира проекта „Доброволец у дома“: след период на практика 

млади доброволци влизат в домовете на хора с деменция, за да предлагат подкрепа и да изслушват 

тях и техните семейства. Младите доброволци винаги се подкрепят от експерти доброволци, за да 

могат да се справят правилно и съзнателно с всеки проблем.

2.  Алцхаймер Кафе

„La Grande Famıglıa Onlus“ предлага безплатни пространства, където пациентите могат да 

прекарат щастливи моменти на събиране и отдих по няколко часа седмично. Това позволява да се 

подобри качеството на живот на хората, които страдат от болестта на Алцхаймер, ккато и на 

семействата на пациентите.

Алцхаймер Кафе в Палермо е първото място за отдих за пациенти с Алцхаймер, родени в 

Сицилия и то бе открито през март 2013 г.

Развлекателни дейности за пациенти с Алцхаймер, предлагани в Алцхаймер Кафе са:

• когнитивна стимулация

 •творчески работилници

• арт-терапия и музикална терапия

• цветарство

Дейностите за семействата на пациенти с Алцхаймер са:

• среща за обучение и информация относно болестта на Алцхаймер

• групова или индивидуална психологическа подкрепа

• правен съвет

Всяка от тези дейности винаги се ръководи от квалифициран персонал на асоциацията. 

Потребителите и семействата са наистина доволни от тази възможност.

Като говорят за проблемите, които носи деменцията,пациентите и семействата могат по-добре 

да управляват собствените си ситуации. Роднините виждат, че те не са единствените, които 

чувстват безсилие и напрежение, а хората с деменция могат да се почувстват способни да повлияят 

на тази ситуация, а не само да страдат от нея.
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3.  Дневен център за Алцхаймер 

„La Grande Famıglıa Onlus“ също така организира Дневен център за Алцхаймер, който работи 

от 9:00 до 17:00 ч. пет дни седмично. В този център пациентите с Алцхаймер са придружени от 

членовете на своите семейства, след като са били изпратени тук от Центъра за когнитивни 

дефицити и деменции на Оперативното отделение по неврология и неврофизиопатологична 

клиника на Палермо, в която се провеждат рутинните им прегледи.  В Дневния център „La Grande 

Famıglıa Alzheımer“ квалифициран персонал се грижи за пациентите в структуриран контекст въз 

основа на техните нужди

Това са целите на Дневния център за пациенти с Алцхаймер:

Някои дейности, извършвани в Дневния център за пациенти с Алцхаймер, са:

• подобряват тяхната функционална, психологическа и поведенческа симптоматика

• стимулират социалните им умения

• планиране на помощни интервенции за членовете на семейството и полагащите грижи

• насърчаване на психичното благополучие и физическото здраве

• подобряване на социалните взаимоотношения чрез включване на доброволци и членове на 

семейството в дейности

• придобиване на нови знания за управление на болестта
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През 2019 г. беше стратирана кампания „Да надбягаме деменцията заедно“, като беше 

организирано 5-километрово бягане в парка заедно с друга неправителствена организация, която 

организира 5-километрово бягане в парка всяка събота. Идеята е веднъж годишно да се орагнизира 

бягане под надслова „Да надбягаме деменцията заедно“, за да може повече хора да приемат идеята 

да бягат ежедневно като спортна профилактика на деменцията. В бягането през 2019 г. се включиха 

повече от 100 членове на сдружението, заедно със семействата и приятелите си. Следващото 5-

километрово бягане в парка е планирано за 03.10.2020 г. Информация за инициативата може да 

намерите на https://alzheimer-bg.org/

8.3.   НАЙ – ДОБРИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ

1.  Гражданско сдружение „Алцхаймер България“
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Основната цел на ŁTA е да помогне на хората с болестта на Алцхаймер или друга форма на 

деменция, както и на техните обгрижващи и семейства.

Те ръководят Дом за дневни грижи за хора с болестта на Алцхаймер и други форми на 

деменция, като предоставят:

• специализирана грижа

• консултации с психиатър веднъж седмично

• ежедневни индивидуални часове с психолог и логопед.

Чрез компютърните програми AfaSystem и RehaCom те предоставят: 

• ежедневна трудова терапия, арт-терапия и музикотерапия

• физическа рехабилитация три пъти седмично

• уютна атмосфера, доброта и приемане

• организират терапевтична обща стая

Те организират различни събития, включително: 

-  художествени изложби (картини, модели, инсталации, мозайки - разнообразие от форми и 

техники).

8.4.   НАЙ – ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПОЛША

1.  Lodz Alzheimer's Society – Полша
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Изложбата представя 21 творби

 - картини и пространствени инсталации, създадени поотделно и в групи по време на сесиите в 

Дневния център на ŁTA.

- Арт терапията забавя прогресията на заболяването, като забавя загубата на умения, учени 

през целия живот на човека. Ето защо е толкова важно да се популяризира този вид изкуство, 

практикувано от хора, които вече не помнят как да рисуват или дори да пишат - казва Войчех 

Гурски, художник и арт терапевт, патрон на художниците.
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Програмата за домашни грижи за Алцхаймер Асоциуацията в Атина е предназначена за хора с 

деменция, които нямат достъп до услугите на дневните центрове поради проблеми с мобилността. 

Програмата цели да позволи на хората с деменция да останат в общността възможно най-дълго и 

да избегнат институционални грижи. Здравните специалисти редовно посещават хора с деменция 

у дома и предлагат медицински услуги от медицински сестри, физиотерапия, когнитивно 

обучение на засегнатите хора и консултации или психообразование на техните болногледачи.

8.5.   ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.  Домашна грижа
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Асоциацията, Алцхаймер Атина, организира множество образователни програми и групи за 

подкрепа за болногледачи на хора с деменция.

През годината редовно се провеждат образователни семинари (двучасови сесии), които 

обучават семейните болногледачи как да се справят с практическите и психологически 

предизвикателства, свързани с деменцията.

Тези програми се фокусират върху специфичните нужди на болногледачите, като осигуряват:

• Цялата необходима информация за симптомите на деменция, прогресията и наличните 

лечения.

• Специфични умения, позволяващи им ефективно да се справят с физическото, 

психологическото и финансовото предизвикателство на деменцията

2.   Образователни програми
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πόροι
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