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1.ОТЗИВ 

В края на 20-ти и началото на 21-ви век демографската характеристика на 

населението на земята се промени коренно. С подобряването на диагностиката 

и лечението на редица заболявания, както и с намаляването на раждаемостта, 

продължителността на живота нараства. Това от своя страна води до 

увеличаване броя на болните с деменция. Дори се говори, че 

разпространението на деменциите придобива „епидемичен” характер. Особено 

неблагоприятен е фактът, че нараства броят на деменциите с ранно начало, 

тъй като те засягат хора в творческата възраст. Най-голяма е честотата на 

дегенеративните деменции, сред които преобладава тази при Болестта на 

Алцхаймер. Следваща по честота е съдовата деменция, която възниква след 

преживян мозъчен инсулт или при хора с хронична недостатъчност на 

мозъчното кръвообращение. В по-напреднала възраст деменциите често биват 

смесени /дегенеративна със съдова/. Лечението и обгрижването на болните 

изискват високи финансови ресурси както от държавата, така и от семействата 

им. Поради недостиг на специализирани заведения у нас, грижите за болните 

най-често се поемат от семействата им. Тези грижи са тежки не само във 

физическо, но и в емоционално отношение. Необходимо е близките на болни с 

деменция да бъдат достатъчно осведомени не само за лечението, но и за 

начина на обгрижването им. А за това се изисква поне минимална 

квалификация. 

Похвална е инициативата на колектив от „Алцхаймер България” да издаде това 

първо у нас „Помагало за болногледачите в грижата им за болни с деменция”. В 

него са отразени политиките за подкрепа в Европа и проблемите за 

семействата у нас. На достъпен за широката аудитория език, са представени 

теориите за нормалното и патологичното стареене, за промените в човешкия 

организъм, които настъпват със старостта и при деменция. Описани са 

основните белези на нарушенията в паметта и вниманието, в ежедневните 

функции, в поведението и емоциите при дементно болните. Методите за 

лечение са съобразени с „Националния консенсус за ранна диагностика на 

Болестта на Алцхаймер и други форми на деменция”, както и с европейските 

критерии. Полезни са практическите препоръки за подобряване на паметовите 

функции на болните, както за начина на общуване с тях. Посочени са 

занимания за съхранение на все още запазени функции и за заучаване на нови 

умения. Препоръките за лицата, които обгрижват болните, са насочени и към 

методите за справяне в различини ситуации. Особено полезни за тях са 

съветите за справяне със стреса и съхранение на собствените им физически и 

психически възможности. 

Това помагало определено запълва една празнота в нашата литература за 

обгрижването на болни с деменция. 

                                                                                          Проф. д-р Ст. Янчева, дмн 
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2.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В Европейския съюз са регистрирани над 7 милиона болни с деменция, като 
прогнозите са, че броят им ще се удвои в Западна Европа и утрои в Източна 
Европа. Хората с деменция са над 100 000 според специалистите в България. 
За жалост все още няма точен регистър на заболелите. 

Имайки предвид прогресивното застаряване на населението на България (и на 
цяла Европа), броят на болните с Болест на Алцхаймер (БА) и други форми на 
деменция постоянно се увеличава. 

В България липсват политики и механизми за обгрижване на болните от 
Алцхаймер и други деменции и почти цялата тежест на болестта се поема от 
техните близки и роднини. Грижата за болните струва не само много време и 
усилия, но е и значителен икономически ресурс.  

У нас липсват дневни центрове за настаняване на хора с деменция. Местата в 
специализираните домове за стари хора с деменция, където да бъдат полагани 
за тях професионални дългосрочни грижи,са недостатъчни. Налице е хроничен 
недостиг на помощен (професионален) персонал на достъпни цени. Поради 
всичко това роднините на болните са принудени сами да извършват постоянно 
болногледачески дейности, достигащи до 24 часа на денонощие. Това оказва 
изключително голям натиск, както върху физическото и психическо здраве на 
обгрижващите, така и върху семейния им и социален живот. Често, за 
семейството се оказва непосилно и финансовото бреме, което трябва да 
понесат. 

Въпреки, че тези проблеми са ясни за всички, които имат някаква връзка с 
деменциите, липсва точна информация и конкретни данни относно различните 
измерения (икономически, социални, емоционално-психически) за цената на 
болестта, която плащат засегнатите семейства в България. 

Гражданско сдружение Алцхаймер България единствено е правило малки 
проучвания, с които аргументира потребността от осведоменост относно 
болестта, нуждите от обучение на близките, промяна на нормативната уредба и 
координирани усилия на държавните и общински структури, които да подкрепят 
адекаватно както болните от деменции, така и обгрижващите ги близки.  

На европейско ниво, от поне 20 години насам, се осъществяват политики за 
подкрепа на семействата и намаляване на тежестта, която поемат роднини и 
приятели на болния. Национални планове за ранна диагноза, лечение и 
дългосрочни грижи за болните с деменция, където ясно са разписани и 
осигурени ресурси и капацитет за подкрепа на болния и неговото семейство 
има в почти всички европейски страни. 

“Помагалото за болногледачи в грижата им за болни с деменция” стана 
възможно след кандидатстването на Гражданско сдружение “Алцхаймер 
България” с проект към Агенцията за хора с увреждания и финансирането му 
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със сумата от 3929.34 лв. По регламента на програмата, всички 
кандидатстващи трябва да осигурят собствено участие във финансирането на 
проекта. Гражданско сдружение „Алцхаймер България”, (неправителстваната 
организация с идеална цел в обществена полза) участва с 350 лв, освен с 
доброволен труд.  

Това Помагало е за всички, които се грижат у дома за близки и любими хора, 
болни от деменция. Ние знаем, че липсва достатъчно и леснодостъпна 
информация. Затова горещо се надяваме, че нашето помагало ще успее да 
запълни сериозна част от информационния вакуум по тази тема. 

Нашето Помагало ще ви помогне да се ориентирате в сложната материя, 
представяща съвкупността от заболявания под общото наименование 
“деменция”, ще ви запознае със специфика на всеки отделен вид деменция, с 
характерната му симптоматика и ход, както и с прилаганите в момента методи 
за медикаментозна и немедикаментозна терапия. Ще ви запознаем с промените 
в поведението на дементно болния и ще ви дадем насоки как да общувате с 
него, как да промените обстановката в дома си, така че да бъде безопасна, как 
да му намерите занимания, които да съхранят възможно най-дълго умствените 
и физическите му способности. Опитали сме се да опишем и голяма част от 
възможни критични моменти (падане, счупване на крайник, пожар и пр.) и как да 
реагирате своевременно и да можете да окажете адекватна помощ на болния в 
подобен момент. Привели сме примери как да структурирате протичането на 
деня на болния – обличане, хранене, домакинстване.  

Накрая сме се опитали да ви дадем съвети как да се грижите и за самите себе 
си, защото само ако вие сте здрави, можете да се грижите успешно за своите 
близки. 

Искаме специално да благодарам на проф. Д-р Стефка Янчева, която отдели 
много време и енергия, за да направи по-добър текста. Благодарим също и на 
Димитър Кюланов, Колю Ботев, Мариана Иванова, Нели Петрова, Петя 
Банчева и Румяна Банчева, които споделиха личен опит и дадоха ценни 
съвети. 

Също молим да изразите вашето мнение за Помагалото на нашата интернет 
страница https://alzheimer-bg.org/ и фейсбук страницата на органзиацията - 
https://www.facebook.com/AlzheimerBulgariaAssociasion/ , както и на пощенския 
адрес – гр. София 1000, ул. Бачо Киро 16. Гражданско сдружение Алцхаймер 
България. 

Вашето мнение е много ценно за нас, за да подобрим работата си в посока на 
информираност и застъпничество пред властимащите. Ние заедно ще 
продължим да изискваме държавните и общински власти да поемат своите 
отговорности, да приемат проблема на засегнатите семейства за приоритет, да 
започнат да търсят решения и да изработят адекватни политики за хората с 
деменция. 

От авторите 
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3 СТАРЕЕНЕ 

 

Остаряването е етап от жизнения цикъл на човешкото развитие. Това е процес, 
който е неизбежен и универсален за всеки, независимо от най-добрата 
генетична предразположеност и социални условия, в които се развива 
отделният индивид. Според специалистите в областта на остаряването не 
всички човешки органи и системи остаряват с еднаква скорост и едновременно. 
На много места в човешкия организъм остаряването започва много преди 
реалното настъпване на старостта –още в периода на ранната и средната 
възраст. Специалистите по възрастова психология разделят човешкото 
развитие, след периода на детството, на 3 стадия – ранна възраст (от 20 до 40) 
средна възраст (от 40 до 60) и късна възраст (след 60 и нататък). 

 

Учените не са обединени при обясняване причините за остаряването на 
организма. Защо не можем да живеем вечно? Защо всяка форма на живот 
остарява и умира? 

Истинските причини за остаряването все още са загадка. Има няколко теории, 
които ще споменем накратко.  

 

А. Теории за остаряването 

 

Теория за свободните радикали. 
Според нея остаряваме в резултат на определени химични процеси, които се 
случват в живия организъм. Химичните вещества, които са продукти на 
биологичната активност, увреждат самите клетки, които ги произвеждат. 
Свободният радикал е най разрушителното химично вещество, което атакува 
основните градивни единици на клетките. С възрастта тези свободни радикали 
стават повече и така разрушават клетките, че те не могат да се възстановят и 
да функционират нормално. Когато спрат да функционират много клетки всички 
органни системи – бъбреци, мозък, сърце, започват да боледуват и може да се 
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стигне до смърт. Дори бактериите, които нямат комплексни органни системи, 
могат да бъдат увредени и убити от свободните радикали. 

 

Автоимунна теория на остаряването. 
Според нея стареенето може да е в резултат на грешки в имунната система на 
човека. Първо имунната система става по-слаба и неспособна да се бори с 
инфекциите, и второ защото тя започва да допуска грешки и да разпознава 
собствените си клетки като агенти на инфекция и да ги атакува. 

 

Теория за програмирана старост 
Според тази теория скоростта, с която остаряваме, е предопределена. 
Генетичният материал, който контролира всяка функция на нашите клетки, 
контролира също и колко бързо да остаряват те и кога да умират. След 
умиране на определен брой клетки нашите органи се износват, което може да 
причини смърт. 

Тази теория включва също и благоприятните ефекти на остаряването – 
стареенето и смъртта са полезни процеси, защото предпазват от 
свръхнаселеност и позволяват на следващите поколения да укрепват 
обществото. Докато една група от хора остарява, по-млади и по-силни личности 
поемат нейната роля в обществото, като внасят нови сили, по-добри гени и 
новаторски идеи. 

Изводът е, че макар и нашите познания да нарастват всеки ден, ние знаем 
наистина малко за остаряването и не можем да направим почти нищо, за да го 
контролираме. 

 

Обикновено човек не забелязва промените, които стават в организма му преди 
да достигне до късната възраст, защото процесът на остаряване става 
постепенно, а и човешкият организъм има механизми и резерви, с които да 
компенсира износването на някой органи и системи. 

По време на цялата късна възраст човешкият организъм претърпява редица 
изменения, които засягат външността на човека, мускули, кости и подвижност, 
вътрешните органи, както и неговата сензитивност. 

Намаляване на работоспособността на всички системи на организма и 
отслабване на зрението, слуха, вкуса и обонянието, обикновено се свързват 
със старостта, но не всички възрастни хора остаряват по еднакъв начин и имат 
едни и същи проблеми със здравето. Изследванията показват, че много хора в 
напреднала възраст, които са съхранили своята физическа форма и активност, 
могат да изпълнят различни задачи, не по-лошо от по-млади хора, които не са в 
най-добрата физическа форма. Също не може да се твърди, че единственото 
обяснение на физическото остаряване се явява закономерен биологичен 
процес. Така например много хора в старостта губят слуха си, защото са 
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работили дълго в много шумна среда или са преживели някоя болест, свързана 
със слуховия апарат. Аналогично, проблемите с функционирането на някой 
вътрешен орган могат да бъдат в резултат на някакво събитие от личната 
житейска история на индивида. При дългогодишните пушачи при старостта 
могат да възникнат проблеми с дишането. При 65 годишен мъж, който има 
болест на сърцето, е възможно когато е бил на 40 години да е усещал 
продължително време болки в сърцето. 

Ето защо учените не са съвсем сигурни, че ставащите промени, свързани със 
старостта, винаги са част от нормалния процес на остаряването. Начина на 
живот на човека, болестите и нещастните случаи, които са преживели в 
жизнения си път, всичко това влияе при остаряването на всеки индивидуално. 
Тези фактори понякога се наричат патологично стареене. Други учени пък 
смятат, че натрупваните последствия от преживените болести и нещастните 
случаи се явяват част от нормалния жизнен път на човека, така че е наистина 
безполезно да се опитват да се разделя житейските събития от нормалния 
процес на остаряване. 

Б. Физически аспекти на остаряването 

Достатъчно е човек да се погледне в огледалото, за да разбере, че остарява. 
Увисналата кожа, бръчките по челото и около очите, появата на така 
наречените „старчески петна” променят целия вид на човешкото лице. Кожата 
става по-малко еластична, суха и тънка. Започва да изглежда като тънък 
пергамент или смачкана хартия, както образно се изрази един от световно 
известните специалисти по остаряване на кожата. Възможно е и увеличаване 
на количеството и големината на брадавиците по лицето, тялото и кожата на 
главата.  

 

Някои от тези промени на външността са в резултат на нормалното остаряване 
на организма, докато други са в резултат на генетична предразположеност. До 
този извод учените са достигнали след като са видели как еднояйчни близнаци 
остаряват еднакво. Но при много хора остаряването на кожата е свързано с 
въздействието на слънчевите лъчи или вятъра, както и с механичното 
повреждане целостта на епидермиса. Доказано е, че ултравиолетовите лъчи на 
слънцето много спомагат за бързото състаряване на кожата, тъй като те 
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нарушават нейната способност да се обновява. При някои хора „здравият тен“ 
на кожата може да доведе до изтъняването ѝ и повече бръчки, а при други дори 
да предизвика кожен карцином. 
 
Все пак може да се забавят всички тези процеси на остаряване на кожата, ако 
разумно се излагаме на слънчевите лъчи, имаме балансирано хранене и пазим 
здравето си. 

В процеса на остаряването намалява мускулната маса в организма. Като 
последствие от това се намаляват силата и издръжливостта.  

Изменението в структурата и състава на скелета влияе и на работата на 
мускулите. В късните си години обикновено хората са с 3 до 5 см. по-ниски, 
отколкото са били в младостта си. Това се случва заради компресия на 
междупрешленните дискове, промяна на стойката и загубата на калций в 
костите. Костите стават кухи, крехки и чупливи. Те по-често се чупят и по-бавно 
се възстановяват. Това състояние се нарича остеопороза. Жените след 
менопаузата много по-често имат остеопороза, защото в тяхната кръв се 
снижават нивата на естроген. 

Паданията и счупванията на костите могат да се случат и заради проблеми с 
вестибуларния апарат. В напреднала възраст значително намалява 
чувствителността на рецепторите за гравитация и дори за положението на 
главата. 

Човешкият организъм е едно цяло и когато някоя система, като мускулите, губи 
своята сила и способност да се възстановява, това води до допълнителни 
проблеми. 

Затова е добре, хората в напреднала възраст да правят упражнения, с които да 
се предотврати мускулната слабост и свързаната с нея физическа немощ. 
Проведени са изследвания сред 37 мъже, чиято средна възраст е била 87 
години. Установило се е, че всички онези, които редовно изпълнявали 
програмата с физически упражнения, са увеличили мускулната си сила на 113% 
(Fiatarone et al., 1994) и за първи път от много години започнали да изпълняват 
много от ежедневните дейности без чужда помощ. 

Друг резултат от физическото остаряване е, че може да накара човек да 
контролира състоянието си. Но това не трябва непременно да е свързано с 
повишаване степента на тревожност. Знанието, че костите са чупливи, а 
мускулите по-слаби, може да доведе до необходимата предпазливост. Обаче 
при други тези физически слабости може да доведат и до депресия.  

Учените смятат, че повечето възрастни хора са съхранили достатъчно 
способности, за да изпълняват ежедневните дейности, друг е въпросът колко от 
тях искат да го правят. 

В. Сензорика при остаряването 

Сензориката е инструментът на мозъка за контакт с външния свят и, 
естествено, всяко отслабване в работата ѝ пряко нарушава дейността на 
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мозъка. Изменението на възприятията, свързани със стареенето, лишават 
мозъка от пълната представа за света, но би било груба грешка ако кажем, че 
този процес започва със старостта. Както и при другите аспекти на нарушаване 
на доброто функциониране на човешките органи и системи, свързани с 
възрастта и при сензориката измененията започват в началния период на 
зрелостта. 

Зрение 
Според специалистите 1/3 от хората над 65 години имат проблеми със 
зрението. Най-често срещаният проблем е далекогледството - отслабване 
способността на очите да фокусират на различни разстояния.  

 

Хората към 50-те започват да слагат очила, като имат различни очила за 
четене и за работа с компютър. Друг голям проблем е остротата на зрението. С 
възрастта човек губи „способността си да се фокусира върху детайлите“. Едно 
изследване от 1988 г., направено в САЩ, е установило, че над 75% от хората в 
напреднала възраст се нуждаят от очила, но дори и с очила много от 
възрастните хора нямат пълноценно зрение. 

 

Друга важна загуба при възрастните хора е способността на зрението да се 
адаптира към тъмнината и да се възстановява след ярка светлина. Това има 
практически последици, например при шофирането. През 1998 г. екип от САЩ е 
правил проучване сред по-възрастните шофьори и е установил, че 40 % от тях 
имат влошено зрение за нощно кормуване.  

Тези проблеми могат да бъдат сериозни и досадни за остаряващите хора, но не 
е задължително да ги направят абсолютно зависими от околните. 

Все пак трябва да запомним, че около 7% от хората във възрастта между 65-74 
години и 16% от хората над 75 години напълно губят зрението си (Crandall, 
1980). Основните причини за това са катаракта, глаукома, старческа макулна 
дегенерация и диабетната ретинопатия. 
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Дебело трябва да подчертаем, че съвременната медицина има способи да 
предотврати, или най-малкото да смекчи, най-лошите прогнози за тези 
заболявания, ако те се открият достатъчно рано.  

Профилактичните прегледи са единствената мярка за остаряването в 
добро здраве. 

Слух 

Слухът започва да се влошава още от началото на средната възраст, така че в 
50-те си години много от хората вече имат някакви проблеми със слуха – напр. 
по-лошо чуване на слабите звуци. 

 

При някой хора проблемите със слуха може да доведат до сериозни 
неудобства. Учените са установили, че само 1.6% от хората на 20-30 години 
имат сериозни проблеми със слуха, в сравнение например с 32% за хората на 
70-80 години. И този дял достига до 50% за хората, които вече са над 80 
години. Има и други изследвания, които явно използват по-свободни критерии и 
даже достигат и до по-високи цифри – 75% от хората над 75 години имат 
проблеми със слуха. Степента на увреждане на слуха може да е в резултат на 
външни фактори. Например неправилна диета, която води до липса на витамин 
В-12, може съществено да повлияе на качеството на чуването. Много често, 
глухите са били подложени на много силен шум през професионалния си 
живот.  

Все пак учените са доказали, че има и генетични причини за някои от 
болестите, свързани със загуба на слуха.  Бихме могли да кажем, че повече 
мъжете трябва да се страхуват от загуба на слуха, отколкото жените. При 
мъжете загубата на слуха в късна възраст е два пъти по-голяма и започва в по-
ранни години, в сравнение с жените. 

Учените още не могат точно да определят каква част от загуба на слуха се 
дължи на генетични причини, т.е. защото човек остарява, и каква част е в 
резултат на случили се житейски събития, като работа в много шумни условия. 
Със сигурност обаче, е вярно, че и двата фактора играят съществена роля при 
загуба на слуха при хората над 60 години и че това създава проблем на 
възрастните хора.  



13 

Съществува погрешно мнение, че загубата на слуха води до възприемането на 
всички звуци като по-тихи и затова по-трудно доловими. Някои от болестите на 
ухото наистина водят само до това, но не всички. Има болести, които пречат на 
човек да определи откъде точно идва звука, да възприемат правилно 
човешката реч, която се състои от високи и ниски тонове.  

Установено е, че 10% от по-възрастните хора страдат от „шум в ушите“, което 
може да блокира сигналите от околната среда. 

Чуването е едно от важните условия за нормалния живот на повечето хора и е 
естествено проблемите със слуха да водят до снижаване качеството на живот 
на по-възрастните хора. Не е случайно, че затрудненията със слуха водят до 
личностови проблеми - понижение на самочувствието, общителността и даже 
интелектуалните занимания. От дълбока древност обществото е отхвърляло 
глухите. В Древна Гърция думата „глух“ е била синоним на думата „глупав“, а 
при ранните християни глухотата се е считала за проклятие, защото в общество 
без писменост, глухият човек не е можел да чуе „думите Господни“.  

В наши дни, за жалост, тези предубеждения спрямо глухите са се запазили. 
Има изследвания, правени в САЩ, които доказват, че благотворителните 
организации за глухите получават много по-малко дарения в сравнение с 
организациите на слепите. Един от аргументите е, че докато слепотата изолира 
човек от вещите, то глухотата изолира човека от обществото. Може би това е 
слаб аргумент, но за жалост той има своите основания. 

Това отчуждение от глухите хора, разбира се, е нелогично, но срещата със 
слабо чуващ човек често води до това, че човек с нормален слух се държи като 
англичанин в чужбина, който обяснява своите проблеми с общуването с това, 
че местните не говорят неговия език. С други думи казано, чуващият винаги е 
прав.  

Старите хора, които имат проблеми със слуха, знаят за това, често се 
страхуват, предпочитат подчиняването и мълчанието, вместо да са подложени 
на гняв и насмешка. Това отдръпване от общуването с хора може да направи 
стария човек депресиран и още по-затворен. Такова поведение може да се 
разчете от страничния наблюдател като недружелюбно и дори до оглупяване, 
което пък кара възрастния човек още повече да избягва социалните контакти и 
да доведе до засилване на отчуждението – така се създава порочен кръг. 
Неслучайно загубата на слуха води до загуба на самочувствието, както беше 
отбелязано по-горе. 

В същото време съществува опасност социалните последствия от загуба на 
слуха излишно да се драматизират и преекспонират. Докато социалната 
изолация на застаряващия човек, предизвикана от загубата на слуха, трябва 
внимателно да се анализира, съществуват убедителни доказателства, че 
степента на социална изолация на застаряващите слабо се влияе от степента 
на увреждане на слуха на човека. Сходни наблюдения са били направени и при 
изследване на използване на слуховите апарати.  С други думи, загубата на 
слуха може и да предизвика негативни чувства у човека, но степента на загуба 
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често не играе съществена роля за психичното състояние на възрастните хора. 
Този факт, естествено, не е причина да не се търси помощ за подобряване на 
слуха на старите хора и да не се използват съществуващите медицински 
съоръжения и лекарства. Всъщност основният проблем, както твърдят 
специалистите, е да се убеди застаряващия човек с проблеми, да потърси 
специализирана помощ навреме. 

Заради чувство на срам (плюс факта, че загубата на слуха става постепенно, 
което усложнява регистриране на промените в слуха от самия човек) много 
хора започват да търсят медицинска помощ едва когато станат напълно глухи.  

Отново напомняме, че ранното откриване на проблема може да повиши 
значително качеството на живот на застаряващия човек и да спести много 
лични и обществени загуби. 

 

Други видове чувствителност (вкус, обоняние, докосване, болка) 
 
Учените са единни в твърдението, че при старите хора се забелязват явни 
нарушения при някои вкусове на много ежедневни хранителни продукти. 
Смятат, че усещането за горчиво и солено при старите хора се увеличава, 
докато усещането за сладко и кисело почти не се променя. Все пак 
съществуват определни индивидуални различия при изменението на вкусовите 
усещания, свързани с остаряването, т.е. едни хора може да имат повече 
промени при вкусовата чувствителност от други.  

 

Оказва се, обонянието почти не се изменя при старите здрави индивиди. Все 
пак при повечето стари хора има едни или други заболявания, затова по-честно 
би било да кажем, че има някакви промени в обонянието, но то е незначително 
дори и за столетниците, както доказват провежданите проучвания. 

Обаче има изследвания, които показват, че при ранни стадии на Болест на 
Алцхаймер, се забелязват значителни промени в обонянието. (Moberg et al., 
1997). Това знание може да е полезно за ранното откриване на тази толкова 
страшна болест, която опустошава човешкия интелект. 
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Старите хора имат по-висок праг на чувствителност, т.е. трябва по-силно 
дразнене на кожата, за да усетят това дразнение, и така също се намалява 
чувствителността към температурата на предметите. Не се чудете, ако вашата 
баба взима горещата тенджера без ръкавици.  Едно от обясненията за тези 
възрастови изменения е промяната в предаването на информацията от 
рецепторите по кожата, през нервите, до мозъка. 

Някои изследователи отбелязват увеличаване прага на болка при старите хора, 
т.е. старите хора могат да издържат по-силно дразнене, преди да ги 
възприемат като болезнени. Това може да е предизвикано от намаляване броя 
на рецепторите за чувствителност с възрастта. Освен това емоционалното 
усещане за болка може да е различно при хората в различните възрасти. 
Например старите хора могат да са склонни по-малко да преживяват факта, че 
трябва да ограничат своята подвижност заради болката, защото към тях има 
по-ниски очаквания за това какво могат и трябва да правят на тази възраст. 

Остаряването на населението е широко разпространено явление в 
съвременното ни общество и се дължи най-вече на външни фактори като 
намаляване на детската смъртност, подобряване на здравеопазването и 
условията на труд и живот на възрастните хора, отколкото на качествена 
промяна в човешкия организъм. Като ново явление, за остаряване започва да 
се говори едва в началото на 20 век. Не съществува единомислие между 
учените за това кога точно един човек може да се нарече “стар”. Все пак 
геронтолозите са се обединили около избраната 60-65 годишна възраст като 
начало на “старостта”. Обикновено при тази календарна възраст разрушените 
соматични и психологически процеси (които са съществували в продължение на 
почти цялата зряла възраст) за първи път стават видими и принуждават човека 
да търси професионална помощ. 

Общият резултат от стареенето – развитие на дефицитни процеси в мозъка и 
съответно в интелекта. Измененията на сензориката (слух, зрение, усещания) 
могат да бъдат толкова сериозни, че да създадат пречки в ежедневието на 
човека. Дори и измененията да не са много сериозни, мозъкът трябва да се 
справя с изопачен образ на света.  

Всичко казано дотук води до извода, че процесите на социалното, биологичното 
и психологическото остаряване са взаимосвързани. Както вече видяхме, 
изменението на физическото състояние на организма води до психически и 
социални проблеми на индивида. 
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4. ПАМЕТТА 

 

Паметта е способността на мозъка да приема информация от външната среда, 
да я съхранява и да я възпроизвежда, когато е необходимо. 

 

На всеки му се е случвало да забравя важни неща, например при изпити в 
училище, университета или за шофьорска книжка. Дори и ако сте млад, 
спомняте ли си всички думи на любимите ви песни, или само припева, който се 
е забил в паметта ви? 

Паметта не е перфектна, независимо на каква възраст е човек. Наистина има 
хора с невероятна памет. Те си припомнят подробности от отдавна отминали 
събития, които вие сте забравили. Но природата не е проектирала човешкия 
мозък (дори и на най-паметливите между нас) да си припомня всички детайли 
от ежедневието. Мозъкът редовно изхвърля ненужната информация, за да 
направи място за складиране на по-нови и по-подходящи спомени. 

Между другото спомените не са снимки, които са направени и после са 
струпани на едно място в мозъка, като в чекмеджето, в което съхраняваме 
албумите си (по-възрастните от нас) или в паметта на телефона ни. По-скоро 
спомените са кодирани по-различен начин и се разпределят в различни части 
на мозъка. Когато трябва да си спомним нещо, тези различни части трябва да 
се сглобят. Не е чудно, че спомените ни не са перфектни. Дори когато сте 
свидетел на дадено събитие, спомените ви за него могат да бъдат повлияни 
както от разказите на другите хора, така и от вашите лични пристрастия и да не 
са абсолютно точни. 

Накратко – нормално е да се забравят неща. Също така е нормално с 
напредването на възрастта хората да забравят повече, в сравнение с това, 
когато са били млади. Вече знаем, че всички органи и системи в човешкия 
организъм се износват и остаряват и е нормално и нашият мозък, физическото 
място, където се складират спомените, да работи по-бавно. 
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Учените, невролози, психолози, геронтолози имат различни критерии за 
обозначение и класифициране на различните видове памет. Например паметта 
може да се дели, в зависимост от това в какъв дял от мозъка се съхранява, на 
слухова, зрителна, емоционална, семантична, епизодична, автобиографична. 

Една от основните модели за класифициране на паметта е по 
продължителността и качеството на съхранената информация. 

Някои психолози разделят паметта на експлицитна (умишлена) и имплицитна 
(несъзнателна) памет. 

ЕКСПЛИЦИТНАТА (умишлената) памет се отнася за процеса, чрез който можем 
да си припомним нещо целенасочено и съзнателно. Това означава, че когато 
човек иска да си спомни част от информацията, той трябва да направи 
съзнателно и преднамерено усилие. Тази вид памет се използва, когато искаме 
да си спомним какво сме вечеряли снощи, коя е столицата на Испания или 
това, какво сме прочели току-що. 
ИМПЛИЦИТНА (несъзнателната) памет се отнася до процеса, чрез който си 
припомняме наличния ни опит по автоматичен и несъзнателен начин. Поради 
автоматичния и несъзнателен характер на този вид памет, човек не прави 
преднамерено усилие да си припомни конкретна информация от имплицитната 
памет и не е наясно с наличието на такава информация. Вие използвате тази 
памет, когато карате колело, когато шофирате или използвате граматическите 
правила при правописа на майчиния език. 
В зависимост от периода, продължителността и количеството на съхранената 
информация, паметта се разделя на краткосрочна и дългосрочна. 

Краткосрочната памет съхранява информацията за кратък период от време . 
Например, за да запомните нов телефонен номер, който току-що сте видели, до 
момента, в който ще го наберете, Вие трябва да си го повтаряте наум. 
Краткосрочната памет се характеризира с кратка продължителност и ограничен 
капацитет. Въпреки това ние можем да увеличим количеството информация, 
която сме способни да съхраним в краткосрочната памет, ако комбинираме 
тази информация. Например, ако трябва да запомним 10 цифри – 5, 6, 1, 9, 3, 4, 
6, 7, 2, 8, ще Ви бъде много полезно ако ги комбинирате и съхраните така: 56 19 
34 67 28.  
 
Една форма на краткосрочна памет е работната памет, която ви позволява да 
използвате информацията, като я държите на краткосрочно съхранение. 
Например, използвате работната (краткосорчна) памет, когато си спомняте 
цените в супермаркета, като в същото време извършвате изчисление с тях, 
така че да може да сравните цените на един продукт, но от различни 
производители и в различни количества. Наистина ли олиото е по-евтино в по-
голяма опаковка или друг производител предлага същата цена за по-малко 
количество?  
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Благодарение на краткосрочната памет ние можем да правим математически 
изчисления или да редим парчета от пъзел заедно с друг човек. Ние постоянно 
използваме краткосрочната си памет. 
 
Краткосрочната памет има друго ограничение. Тя е крехка и лесно се нарушава 
от прекъсвания. Ако се опитвате да запомните телефонен номер и някой влиза 
в стаята и ви задава въпрос, вероятно ще забравите номера и ще трябва 
отново да го потърсите. Изместването на фокуса на вниманието, за да 
отговорите на въпроса, изтрива телефонния номер, който се намира в 
краткосрочна памет в този момент.  
 
Сравнително преходният характер на нашата краткосрочна памет всъщност е 
от полза, защото ни позволява да изхвърлим ненужната информация. 
Представете си какъв би бил животът, ако помнехме всичко, което е минало 
през краткосрочната ни памет - цената на всяко ястие, което сме поръчали 
последния път при посещението на ресторант с приятели, или какъв цвят 
вратовръзка носеше шефът във вторник миналата седмица. Умът ни ще бъде 
толкова запълнен от факти, че надали ще можем да се фокусираме върху 
наистина важни неща и да си вършим качествено работата. 
 

Дългосрочна памет – повечето изследователи смятат, че капацитетът на 
дългосрочната памет е неограничен и там информацията може да се 
съхранява много дълго време. Дългосрочната памет ни помага да придобием 
умения за четене и писане, за шофиране и каране на колело и ски, както и да 
пазим спомени от важни за нас събития, като сватбата ни или първия учебен 
ден. Всички емоционално завладяващи и лично значими житески събития се 
съхраняват в дългосрочната памет. Дългосрочната памет е тази, която ни 
помага да знаем простички неща като името ни, датата на раждане и адреса, на 
който живеем, както и по-сложна информация като звуци и картини от важни за 
нас събития, случили се преди десетилетия. В нея също складираме и рутинна 
информация, която използваме всеки ден, като например как да направим 
кафе, как да работим с компютъра, как да изпълняваме всички сложни 
последователности, свързани с нашата работа или домашни задължения. 

 
Поддържането на дългосрочната памет често изисква периодична проверка. 
Някои спомени, които остават неизползвани дълго време, избледняват или се 
видоизменят. Чели ли сте някога книга, която ви е впечатлила и сте решили, че 
ви е любима, но години по-късно откривате, че не може да си спомните нещо 
повече от заглавието? Това вероятно е така, защото от дълго време не сте се 
сещали за тази книга, за героите и сюжета, които са Ви накарали да я смятате 
за една от любимите книги. От друга страна, някои спомени в дългосрочната 
памет си остават постоянно там, без значение, колко често ги използвате. 
Например много възрастни с изненада си спомнят дребни подробности от 
детството и младостта - неоснователно наказание, случка от пети клас, първата 
среща. Вероятно тези събития са направили силно емоционално впечатление 
за онова време. 



19 

ФАКТОРИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОВЛИЯЯТ ВЪРХУ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА 
ПАМЕТТА 

Работата на паметта може да бъде нарушена от няколко фактора: 

 прекомерна тревожност; 

 емоционална нестабилност (тежест); 

 прибързаност, притеснение; 

 липса на концентрация; 

 прекомерна физическа или умствена умора; 

 проблеми със съня (безсъние); 

 лекарства или алкохол; 

 метаболитни заболявания; 

 възраст. 
Всички тези фактори влияят на паметта по различен начин, като 
възпрепятстват или процесите на обработка, или съхранение на 
информацията, или процесите на възпроизвеждане. По-конкретно: 

Прекомерният стрес и нашето емоционално състояние могат да се отразят 
негативно върху получаването, съхранението и ефективното възпроизвеждане 
на информация. Липсата на концентрация и прибързаността/притеснението 
могат да попречат на процеса на съхранение на информация. В резултат на 
това информацията не може да се съхранява в паметта. 
 
Също така физическата и/или умствената умора и липсата на сън могат да не 
позволят на мозъка да съхранява, обработва и възпроизвежда информацията, 
която получаваме през деня. 
 
Прекомерната и честа консумация на алкохол влияе на мозъчното 
функциониране, като води до необратими щети и увреждане на 
познавателните/когнитивните функции. Някои лекарства или комбинация от 
лекарства могат да имат отрицателни ефекти върху нашата памет. 
 
Също така някои метаболитни заболявания като диабета, заболяване на 
щитовидната жлеза и др. могат да доведат до нарушения на паметта. 
 
И накрая – с напредването на възрастта процесът на обработване на 
информацията не е толкова бърз, колкото когато сме били по-млади. 
Способността за учене на здравия мозък остава непокътната, но самото учене 
не става толкова лесно и бързо, колкото на по-млади години. 

 

КАК МОЖЕМ ДА ПОДОБРИМ (ЗАСИЛИМ) ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА 
НАШАТА ПАМЕТ 

Ако сте над 65 години и сте от тези, които се учат цял живот, следващата 
информация ще бъде интересна за вас. Въпреки отслабването на паметта с 
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възрастта, можем да ѝ помогнем да работи по-ефективно, като се съобразим 
със следните правила: 

Когато се опитвате да научите нова информация или да придобиете нови 
умения е важно да се съсредоточите върху това, което правите, без да 
позволявате на други мисли да ви разсейват и да правите няколко неща 
едновременно. 
 
Може да запомните новата информация по-лесно, ако я свързвате/асоциирате 
с вече познати звуци, цветове, аромати, картини, с предишна информация, 
която вече знаете.Важно е да не бързате, тъй като застаряващият мозък се 
нуждае от време, за да обработи и съхрани новата информация. 
 
Също така колкото повече повтаряте новата информация, която искате да 
научите, толкова по-вероятно е да я запомните. С други думи, като ученик по-
лесно сте усвоили чужд език, отколкото ако започнете да учите нови думи в по-
напреднала възраст. На млади години проговарянето на чужди езици ставаше 
наистина по-лесно. 
 
Организирането на информацията помага много на паметта. Ето защо е важно 
с напредването на възрастта да организираме ежедневните си задължения, 
като записваме всичко, което искаме да запомним. Например добре е да се 
прави списък за покупките, преди да тръгнем на пазар, да записваме в тефтер 
важните за нас дати и, защо не, да използваме лепящи бележки за нещата, 
които не искаме да забравим. 
 
Друг начин за подобряване на нашата памет е да не преставаме да я 
използваме като четем, използваме активно новите технологии, продължаваме 
да играем шах и да решаваме судоку и кръстословица. Всички тези дейности 
изискват активиране на различни области на мозъка и развиват когнитивните 
умения. 
 
Физическите упражнения също са много важни за паметта. Физическите 
упражнения спомагат за подобряване на притока на кръв в мозъка, т.е за по-
качественото хранене на мозъка, а оттам и за подобряване на паметта. 
Физическите упражнения поддържат доброто настроение и намаляват стреса, 
подобряват функционирането на паметта. Здрав дух във здраво тяло - още 
древните гърци са го казали. 
. 
Правилното хранене също помага на паметта. Всички зеленчуци и плодове, 
млечни продукти, пълнозърнести храни, мазна риба, черен дроб, червено месо, 
зелен чай, боб и мед са част от храните, осигуряващи на тялото ни всичките 
хранителни вещества, които помагат на нашата памет. 
Допълнителното и достатъчно количество сън допринася за по-добрата 
концентрация и функциониране на паметта. Когато сънят е с кратка 
продължителност и има чести събуждания през нощта, мозъкът не успява да 
обработи и организира информацията, която е получил през деня. В резултат 
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на безсънието може да възникнат проблеми при концентрацията и паметта. 
 
И накрая, много изследвания са показали, че участие в социални групи помага 
за поддържането на мозъчните функции на достатъчно добро ниво. Така че не 
губете социалните си връзки, излизайте и разговаряйте с приятели и роднини и 
участвайте в дейности, които ще ви осигурят контакти с други хора. 
 

Да направим един бърз тест: 

Представете си, че сте на 65 години и шофирате към сестра си, която 
живее на село, което е на 235 км от Вашия град. Последният път, когато 
сте били там, е преди 5 години, когато празнувахте 80 годишнината на 
чичо Ви Петко и се беше събрала цялата рода. Тогава той вече имаше 
социален асистент, Павлина, назначена по програмата за социален 
асистент. Чичо Ви почина 3 месеца по-късно. Това беше и семейното 
събиране, когато Вашата племеница, на 38 години, каза че е бременна. 

 

И сега като пътувате към сестра си, докато мислите за последната ви среща, 
кое от следните неща най-вероятно сте забравили? 

А. Да освободите ръчната спирачка, 

преди да потеглите с колата? 

Г. Реакцията на близките, когато 

племеницата Ви съобщи новината? 

 

Б. Името на чичо Ви. 

 

Д. Пътят към къщата на сестра Ви. 

 

В. Името на социалния асистент на чичо 

Ви? 

 

Е. Да сложите в колата тортата, която 

специално сте приготвили за рождения 

ден.  

 

Отговор: Ако имате нормални за възрастта проблеми с паметта, верният 
отговор е В и Е. 

 

А сега да обясним: 

А. Карането на кола е автоматизиран процес, свързан с имплицитната памет, 
която се подобрява с годините. 

Б. Ако не може да си спомните името на чичо Ви, е сигнал, че може би нещо не 
е наред. Трябва непременно да посетите личния си лекар и да си направите 
невропсихологичен тест за паметта. 
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В. Името на някой, когото сте срещнали веднъж преди няколко години е отишло 
в онзи дял на паметта, където е малко вероятно да си го припомните. Когато 
сте се запознали с Павлина, вашият мозък е складирал името й в 
краткосорчната памет и никога не го е преместил на дългосрочно съхранение, 
защото не го е използвал дълго време. Така че не бихте могли да го помните 5 
години по-късно. Но ако срещнете Павлина на улицата, може и лесно да я 
разпознаете, но да не си спомните името ѝ. Ако тя се представи, това ще 
помогне на Вашата памет и ще Ви позволи да свържете името с лицето. 

Г. Припомнянето на разговори от семейни събирания по важни поводи, като 
празнуване на кръгли годишнини, е пример за една част от дългосрочната 
памет - наречена епизодична. Някой спомени в епизодичната памет 
избледняват с годините. Но спомени за емоционални събития остават 
запечатани в дългосрочната ни памет много дълго време. Вие може би не си 
спомняте какво точно си говорихте преди 5 години с братовчед Ви, но със 
сигурност си спомняте как съобщи радостната новина Вашата племеница. Вече 
никой не вярваше, че на тези години тя ще забременее и ще може да има деца. 

Д. Това е подвеждащ въпрос, защото не е пълен. Вие може да отговорите и с 
ДА на този въпрос, но това не значи, че имате проблеми с паметта. Ако рядко 
посещавате сестра си, и не сте шофирали до там от 5 години, е нормално да 
сте забравили пътя. Но ако посещавате сестра си често, би трябвало да нямате 
проблем да намерите пътя до къщата ѝ. Ако имате проблем, тогава е добре да 
се консултирате със специалист. 

Е. Как е възможно да забравите тортата, която специално сте приготвили за 
това събиране? Има няколко възможности за това, които нямат нищо общо с 
деменцията. Например разсейването. Може би, докато сте опаковали багажа за 
пътуването, сте мислили за натрупали се проблеми, на които от седмица не 
може да намерите решение. Може и да е звъннал телефонът, докато сте 
подреждали багажа в колата. Разговаряли сте с приятели няколко минути и 
съвсем сте забравили, че не сте сложили тортата в колата. (Jan Stuart-Hamilton) 

В приложенията към Помагалото, в края на книгата, ще намерите подробен 
тест, с който сами да проверите когнитивните си способности. Приложените 
отговори ще са в помощ на хората над 65 години да решат кога трябва да се 
обърнат към личните си лекари или към специалистите, чиито контактни адреси 
сме предоставили. 

 

Ако сте над 65 години е много важно да следвате съветите за подобряване 
на паметта и да посетите специалист навреме, ако забележите тревожни 
признаци. 
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5. ДЕМЕНЦИЯ 

 

Деменцията е придобито нарушение на умствените способности, паметта, 
говора, ориентацията и способността за вземане на решения и то се 
влошава толкова много с времето, че болният не е вече в състояние да води 
самостоятелен живот. Клиничната картина на болестта включва 
нарушения в паметта и ориентацията, говорни нарушения, нарушения в 
способността за мислене и преценка, както и промени в личността. Тези 
нарушения са изразени в различна степен при различните заболели, но 
общото при всички е, че с течение на времето те се влошават. Това прави 
справянето на дементно болните с нормалното ежедневие все по-трудно. 

 

5.1.Невробиологични основи на деменцията 
Най-големият рисков фактор за развитието на някакъв вид деменция е 
възрастта. Само в редки случаи има заболели под 60 годишна възраст. 
Отличително за болестта е бавното разрушаване на нервните клетки и 
връзките помежду им.  

Невробиологични основи на дегенеративните деменции (мозъчно-съдови 
болести, дегенерации на челния дял на мозъка, Болест с телца на Леви, Болест 
на Паркинсон, Болест на Кройцфелд-Якобс) са специфични макроскопси и 
микроскопски промени в главния мозък 

 

 

5.2. Честота на деменциите 

Броят на дементно болните в България не е измерван официално до този 
момент. Предполага се, че той възлиза на около 109 000 души, като две 
трети от тях са засегнати от болестта на Алцхаймер. Всяка година в 
страната се появяват средно нови 3000 случая на болестта. Като 
резултат от демографските промени броят на новозаболелите е по-голям 
от броят на починалите от заболяването. По тази причина броят на 
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болните от деменция постоянно расте. Докато медицинската наука не 
успее да направи пробив в превенцията и лечението на болестта, то броят 
на болните от деменция ще продължава да нараства и по предварителни 
преценки към 2050г ще достигне. до 200 000 души. Това означава, че 
средното нарастване броя на заболелите ще бъде около 3030 души годишно, 
което прави по 8 души дневно. Броят на ранно заболелите от деменция, 
преди 65г. възраст досега изобщо не е отчитан, по прогнози той възлиза на 
1750 души. 

 

Брой на болните от деменция (преваленция) 

Преваленцията представлява броят на болните сред населението към 
определен момент. Съвместната оценка на Световната здравна организация и 
Алцхаймер Интернационал сочат, че към 2015г. в света болните от различни 
форми на деменция възлизат на 46,8 милиона души, като прогнозата е до 2030 
тази цифра вероятно да нарасне до 76 млн. души, а до 2050г. – до 135 
милиона. (фиг.1) 

 

Фиг.1 

В България броят на заболелите се изчислява на 1,49% от населението на 
страната, което прави  109 893 души, от които 37 851 мъже и 72 042 жени. 
(Данните са от изследване на Алцхаймер Европа и са публикувани в годишника 
от 2013г. http://www.alzheimer-europe.org/Policy-in-Practice2/Country-
comparisons/2013-The-prevalence-of-dementia-in-Europe ) 

Като най-честа причина за деменцията се сочи болестта на Алцхаймер (около 
2/3 от случаите), следвана от съдовата деменция, предизвикана от 
увреждането на кръвоносни съдове в мозъка. Често се наблюдават и смесени 
форми на двата вида деменция. За основа на тези оценки са използвани 
резултатите от европейски теренни изследвания (EuroCoDe на Алцхаймер 
Европа). Оценките са на базата на предположението, че няма фундаментални 
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разлики между отделните европейски страни относно причините за появата на 
деменция. 

 

Причини за деменцията 

С напредване на възрастта заболеваемостта значително нараства, като се 
удвоява на всеки 5 години след 60 годишна възраст. Обичайно БА се 
диагностицира при хора след 65 годишна възраст. В таблицата по-долу са 
представени данни за процентното разпространение на БА във възрастовите 
групи над 60г. 

 

 

Продължителност на заболяването и смъртност 

Деменциите обикновено са необратими и продължават до смъртта на болния. 
Те съкращават очакваната продължителност на живота, като същевременно е 
трудно да се определи във всеки конкретен случай колко години точно ще трае 
болестта. Най-общо може да се каже, че преживяемостта е толкова по-кратка, 
колкото по-късно (в по-напреднала възраст) настъпи болестта, колкото 
симптомите са по-тежки или колкото повече придружаващи заболявания се 
наблюдават при болния. 

Европейските изследвания сочат средната продължителност на живата след 
диагностициране на заболяването е между 3 и 6 години. Продължителността се 
колебае твърде значително при различните заболели, в някои случаи се 
съобщава за преживяемост от 20 и повече години. Средно продължителността 
на заболяването при пациенти под 65г. се движи между 8 и 10 години. Тя спада 
под 7 години при начало на болестта между 65 и 75 години и стига до по-малко 
от 5 години при начало на болестта между 75 и 85г. Най-кратка е 
преживяемостта – едва 3 години - при пациенти, заболели след 85 годишна 
възраст. Деменцията от тип Алцхаймер трае по принцип малко по-дълго в 
сравнение със съдовата деменция. Някои от редките форми на деменция, като 
напр. Болестта на Кройцфелд-Якоб или фронто-темпоралните деменции с 
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амиотропна латерална склероза могат да се развият много бързо и да доведат 
до смърт в рамките на няколко месеца. 

Според доказани оценки можем да кажем, че близо една трета от хората, 
починали на възраст над 65г. са страдали от деменция в последната фаза от 
живота си. Това, пренесено към данните за България означава, че ежегодно в 
страната умират около 36000 души, болни от деменция. (данните са от НСИ) 

 

Междуполови разлики във заболеваемостта 

Жените заболяват значително по-често от мъжете. Почти 70% от болните в 
напреднала възраст са жени и само 30% мъже. Главната причина за това се 
крие в различната продължителност на живота при мъжете и жените. Жените 
средно живеят няколко години повече от мъжете и затова броят им в групата 
над 75г. , когато рискът от деменция нараства, е много по-голям. Допълнително 
към неравномерното разпределение на деменцията по пол допринася и 
фактът, че преживяемостта при жените с деменция е по-голяма от тази при 
мъжете. 

 

5.3. Диагностика на деменциите 

При повечето пациенти диагнозата на деменцията може да се постави с прости 
средства. Болестта на Алцхаймер също може добре да бъде разпозната с 
минимални диагностични разходи. При пациенти с нарушения в паметта, 
ориентацията, говора или мисленето и способността да вземат решения 
лекарят би трябвало да проведе задълбочен преглед, за да изключи лечимите 
причини за тези нарушения. Веднага след като се появят предупредителни 
сигнали като забравяне на повтарящи се събития и ежедневни дейности, 
трудности с намирането на точната дума или израз, или затруднения с 
ориентирането, трябва да бъде потърсена лекарска помощ.  

Точно при леки, едва започващи затруднения е препоръчително да се 
потърси специалист (невролог или психиатър) или да се запише час за 
анализ на паметта.  

Консултацията със специалист трябва да стане колкото може по-рано след 
появата на предупредителните сигнали, тъй като въвеждането на ранна 
терапия може да съхрани мисловните способности на болния за по-дълго 
време. При посещението при лекар-специалист болният (или неговите близки) 
трябва да информира за това какви други заболявания има и какви 
медикаменти приема в момента.  

Диагнозата на лекаря протича в три стъпки: 

 Разпознаване симптомите на деменция  
Правилната диагноза на деменцията предполага, че в допълнение към 
нарушенията в паметта се наблюдават и влошаване на способността за 
мислене и вземане на решения, които са довели до намаляваща способност за 
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справяне с ежедневието. Към тях могат да се присъединят и нарушенията в 
говора (напр. намирането на точната дума), нарушенията в ежедневните 
дейности (напр. паркиране на колата, правилно обличане на дрехите, връзване 
на обувките) или на ориентацията във времето, мястото и пространството. За 
да могат тези промени да бъдат обхванати и старателно документирани, 
лекарят разпитва пациента и най-близкия роднина, който се грижи за него. По 
време на прегледа лекарят внимава дали са налице поведенчески промени на 
болния– напр. промени в настроението, промени в личността, тенденция към 
затваряне в себе си или несъобразяване с близкия. За откриване на тези 
симптоми и промени в поведението могат да се използват различни тестове. 
Тези тестове определят различните мозъчни дейности на базата на 
поставянето на различни въпроси и задачи. При първата диагностична стъпка 
лекарят си изяснява, дали оплакванията и симптомите на болния са знак за 
деменция, дали се дължат на някакво друго психическо отклонение, или са 
елемент от нормалния процес на остаряване. 

 Установяване на причината за деменция 
Към най-важните форми на деменция, които ще бъдат представяне накратко 
тук, принадлежат Болест на Алцхаймер (БА), мозъчно-съдовите заболявания на 
мозъка (съдова деменция), фронто-темпоралните дегенерации, както и 
деменцията с телца на Леви. 
 
Болест на Алцхаймер се отличава с неусетно начало и постепенно и най-
често незабележимо влошаване на умствените способности. В първите години 
на болестта липсват телесни симптоми. Проблемите с паметта са на първо 
място в общата картина на болестта. За изключване на други причини лекарят 
назначава определени изследвания на кръвта (за доказване или изключване на 
понижена функция на щитовидната жлеза или друго заболяване на обмяната 
на веществата) и предписва компютърна томография или ЯМР на мозъка. За 
целта пациентът бива поставен за около 10-15 мин. в една тръба и трябва да 
лежи в нея спокойно, за да могат образите да се получат достатъчно 
контрастни и качествени и съответно да могат да бъдат анализирани точно. 
При БА кръвните изследвания са нормални, образната диагностика (КТ и ЯМР) 
показва често намаляване на мозъчния обем в областта на слепоочния и 
теменния дял на мозъка. В началния стадий на заболяването обаче образната 
диагностика най-често не показва някакви забележими промени. 

 
От няколко години стана възможно да бъдат открити определени белтъци в 
гръбначно-мозъчната течност(ликвор) на болния от Алцхаймер. Ако там бъдат 
открити типичните протеини (амилоид и Тау-протеин) това показва с почти 90% 
точност наличието на БА. Това изследване се прави за по-точното 
установяване на причините главно при пациенти, които не показват типичните 
симптоми и оплаквания или при пациенти, при които поради други причини не 
може да се изясни появата на симптомите. 
 
При вземането на ликвор на пациента чрез т.нар. пункция, може да възникне 
болка в областта на убождането. След пункцията пациентът може да получи 
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главоболие. При по-възрастните пациенти страничните явления са по-редки, 
отколкото при по-младите. 

 
При съдовата деменция се наблюдават също симптоми на нарушения в 
паметта, говорни смущения, както и проблеми с боравенето с предмети, но така 
също тук са видими и неврологични симптоми, като резултат от мозъчен 
инсулт. При образната изследване на мозъка се виждат по правило изменения 
от мозъчен инфаркт или кръвоизлив, или увреждане на малки кръновосни 
съдове в бялото вещество. 
 
Фронто-темпоралната деменция се отличава най-често благодарение на 
промяната в личността на болния в началото на заболяването, придружена с 
неочаквано равнодушие, намаляваща способност за емпатия и нарастващо 
нежелание за каквото и да било. В същото време нарушенията в паметта 
отсъстват или са слабо изразени. Говорни затруднения могат обаче да 
възникнат още в самото начало. При образната диагностика може в началото 
да не се наблюдава нищо особено, но понякога могат да се видят и начални 
фази на намаляване обема на мозъка в челния дял. 

 
При деменцията с телца на Леви в някои нервни клетки могат да бъдат 
открити характерни възелчета (така нар. Леви телца). Успоредно с 
нарушенията на паметта, тук често се появяват и зрителни халюцинации, както 
и симптоми на паркинсонизъм като мускулни спазми и треперене на ръцете. 
При деменциите често се диагностицират смесени форми, особено при БА и 
съдовата деменция. 

 

 Установяване на индивидуалните проблеми и запазените 
способности на болния 

За да бъде съставен терапевтичен план, който да взема под внимание 
индивидуалните проблеми и все още запазените способности на дементно 
болния, лекарят ще ви попита и за състоянията на безпокойство, равнодушие и 
безучастност, агресивност, нарушения на ритъма ден-нощ, депресивни 
настроения, налудни убеждения (някой ме краде, преследва, иска да ме отрови 
или убие) и заблуди. След това той ще иска да се осведоми за все още 
запазените способности и умения на болния, като способност да комуникира, 
практически умения и социални умения. Данните, подадени от добре 
информиран близък са най-важният информационен източник за лекаря. 
 
Граници на диагностиката 
 
Клиничната диагноза на БА се поставя с точност в 80% от случаите на това 
заболяване. Сигурността на диагнозата може да се повиши още повече с 
помощта на специални изследвания. Към тях спадат изследването на 
кръвообращението на мозъка и на мозъчната обмяна на веществата. Засега не 
съществува 100% надежден лабораторен тест за установяване на БА. С 
окончателна 100% сигурност диагнозата на БА може да бъде установена едва 
при изследване на мозъка след смъртта на пациента. 
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Съобщаване на диагнозата на пациента 
 
Като всички други пациенти, болните от деменция също имат правото да бъдат 
информирани и просветени относно своето заболяване в разбираема за тях 
форма. В същото време, в отделни случаи може да се нанесе повече вреда, 
отколкото полза, ако диагнозата се съобщи на пациента. Например, лекарят 
трябва да подходи особено внимателно и щадящо, ако пациентът е много 
изплашен или в състояние на депресия. 
 

5. 4. Генетика на болестта на Алцхаймер 

Генетичните фактори играят значителна роля при възникването на БA и 
другите форми на деменция. Въпреки това едва при 3% от случаите те са 
единствената причина за заболяването. Освен тях съществуват и други 
генетични фактори, които могат да увеличат риска от деменция, но далеч 
не са единствените виновници за нея. 

В 90% от случаите при възникването на болестта съвместно влияние 
оказват наследствените фактори, процесите на стареене на мозъка, 
предишни заболявания на мозъка и въздействието на околната среда. 

 

Риск от заболяване за близките 

Генетичните фактори са отговорни за по-честата заболеваемост от БА в 
определени семейства. Затова при около 30% от всички пациенти с Алцхаймер 
могат да бъдат открити и други засегнати от болестта в близкото им 
обкръжение. Роднините по права линия (родители, братя и сестри, деца) са 
заплашени средно от четирикратно по-голям риск от заболяване. Това отговаря 
на вероятност от около 20% да се разболеят и те от Алцхаймер. За близките от 
втора степен (баби и дядовци, чичовци, лели, племенници ) тази вероятност е 
10% по-висока в сравнение с останалото население. Тези стойности почиват 
върху средна очаквана продължителност на живота от 72г. за мъжете и 78г. за 
жените. С напредване на възрастта рискът от заболяване нараства, но остава 
все така под 50%. Ако повече от един членове на семейството са болни от 
Алцхаймер, съответно се повишава и рискът за останалите членове на 
семейството. Освен това, рискът от повторна проява сред близките на ранно 
настъпваща форма на Алцхаймер (преди навършване на 60г. възраст), е по-
голяма, отколкото на по-късно настъпващата форма.  

Автозомно доминантни форми на Алцхаймер 

По-малко от 3% от всички случаи на Алцхаймер стават автозомно доминантни, 
следователно, според класическите правила на генетиката са наследствени. 
Това означава, че промяната (мутацията) на един единствен ген е достатъчна 
за отключването на болестта и че статистически погледнато, половината от 
наследниците на един заболял, също ще се разболеят. До момента са познати 



30 

три гена, които при автозомно доминантни наследствени форми могат да 
мутират.  

Други форми на БА 

Възрастта е най-важният рисков фактор за развитието на често срещаната, не 
автозомно доминантно наследствена форма на болестта на Алцхаймер. Така 
вероятността да се разболеем във възрастта от 65 до 69години е около 2%, за 
възрастта 75-79г. е повече от 7%, а за хора над 90г. е около 40%. При самото 
развитие на най-честата форма на болестта роля играят определени генни 
варианти в съчетание с още недостатъчно изучени фактори на околната среда. 

Генетични тестове 

Когато в семейството има близък, болен от ранна форма на Алцхаймер, 
вероятността тя да бъде наследена от останалите е значителна. Тогава може 
да се провери и установи дали някои от близките роднини не е носител на една 
от трите познати до момента мутации на гени. 

Разбира се, след подобаващо информиране, всеки пациент трябва да прецени 
и даде своето съгласие за генен тест. Ако при него бъде открита и доказана 
такава мутация, тогава е възможно да бъде потърсена същата мутация и сред 
неговите здрави близки. По принцип това е от особено значение за децата на 
болния. Един такъв прогностичен генен тест поражда обаче значителни етични 
проблеми. Преди всичко поради факта, че до този момент не съществуват 
възможности за профилактика на Алцхаймер. 

 

5.5. Медикаментозна терапия на деменцията 

Медикаментите играят важна роля при лечението на пациентите с 
деменция. Те се използват за стабилизиране на умствените способности и 
за справяне със задачите от ежедневието, за смекчаване на проблемното 
поведение и в някои случаи за предотвратяване на по-нататъшното 
увреждане на мозъка. Към терапията спадат също така и умственото и 
физическо активиране на болния, правилното отношение към него, 
преустройството на дома му, съобразено със заболяването му, както и 
консултирането и подкрепата на близките му, които се грижат за него. 

 

Стабилизиране на умствените способности справяне със задачите от 
ежедневието 

Упадъкът на умствените способности, включително и паметта, сравнени с 
нивото им преди, както и породеното от този упадък намаляване на 
способността за справяне с ежедневието са основните ориентири за 
поставянето на дигнозата „деменция“. При болестта на Алцхаймер промяната 
на два биохимични невротрансмитера допринасят за появата на тези симптоми. 
От една страна се наблюдава недостиг на ацетилхолин, а от друга страна – 
свръхколичество на глутамат. Тези две промени могат отчасти да се 
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неутрализират с помощта на медикаменти. За терапия на лекия и среден 
стадии на Алцхаймер са разрешени за прилагане медикаментите, които 
възпрепятстват разграждането на ацетилхолина (Donepezil, Galantamin, 
Rivastigmin). Благодарение на тях мозъкът разполага с по-голямо количество от 
невротрансмитера ацетилхолин. Като успех от терапията с тези медикаменти 
се очаква умствените способности на пациента да се запазят за срок от една 
година. Също така, благодарение на терапията, способността болният да 
изпълнява ежедневните си дейности се влошава с по-бавни темпове. 

 

Медикаменти за запазване на умствените способности и справяне с 
ежедневието при БА, и смесена деменция 

 Медикамент Приложение Типични 
странични 
ефекти 

И
н
хи

б
и

то
р

и
 н

а
 

хо
л

и
н
е
ст

е
р
а
за

та
 

Donepezil Лека до средно 

тежка 

деменция  Липса на 

апетит, 

прилошаване, 

повръщане, 

разстройство, 

световъртеж, 

главоболие 

Galantamin Лека до средно 

тежка 

деменция  

Rivastigmin Лека до средно 

тежка 

деменция 

Г
л

ут
а

м
а

т 

а
н
та

го
н
и

ст
 

Memantin Средна до 

тежка 

деменция  

Световъртеж, 

главоболие, 

умора, запек, 

повишено 

кръвно 

налягане, 

сънливост 

Източник: Deutsche Alzheimer Gesellschaft, Informationsblatt 5 
Национален консенсус за ранна диагностика на БА и други форми на деменция 
София, 29 април 2015 

Лечението на съдова деменция: Nicergoline, Vinpocetine, Piracetam, 
Pentoxyfilline. (Национален консенсус за ранна диагностика на БА и други 
форми на деменция София, 29 април 2015) 

Лечение на смесена деменция, в комбинация с гореизброените медикаменти 
при съдова деменция. 
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Тези медикаменти обаче не са в състояние да спрат загубата на нервни клетки. 
Поради това трябва да се има предвид, че оплакванията на болния постепенно 
отново ще се увеличават. Въпреки това медикаментозната терапия е добре да 
продължава, докато здравословното състояние на болния се запазва същото 
или се влошава бавно и той не показва признаци на непоносимост дори и 
когато е достигнат стадия на тежка деменция. Трябва да се има предвид, че 
резултатът от приемането на тези медикаменти е строго индивидуален и 
различен за всеки пациент. 

Когато някои от първата група медикаменти не показва въздействие или 
предизвиква странични ефекти, сигурно лекарят ще предложи терапията да се 
пренасочи към други медикаменти – Ginko biloba, Alpha-tocopherol. 

Честите странични явления при тази група са липса на апетит, прилошаване, 
повръщане, виене на свят, разстройство и главоболие. Те се появяват 
периодично и могат да бъдат снижени и избегнати чрез внимателно дозиране. 

Мемантинът предпазва нервните клетки от вредната трайна стимулация на 
невротрансмитера глутамат, който се излъчва от повредените околни нервни 
клетки. Мемантинът се използва за терапия при средна и тежка форма на 
Алцхаймер. Мемантинът също забавя проявата и утежняването на симптомите 
на болестта, но също като инхибиторите на холинестеразата няма възпиращо 
въздействие върху измирането на нервните клетки. Типичните странични 
ефекти от приемането на мемантина са световъртеж, главоболие, умора, запек, 
повишено кръвно налягане и сънливост.  

 

Облекчаване на поведенческите разстройства 

При деменцията, в добавка към отслабването на мисловните способности и 
способността за справяне с ежедневието, могат да настъпят и проблемни 
форми на поведение. Към тях се числят депресиите, загубата на желание за 
действие, апатията, безпокойството, агресивността, убежденията, далеч от 
действителността, сетивните заблуди и безсънието. Отначало трябва да се 
опита тези симптоми да бъдат повлияни по немедикаментозен път. Промените 
в дневния режим, приятните занимания и преживявания, физическата 
активност, промяната в поведението на близките, както и нагаждането на 
обстановката в къщи могат да бъдат от полза. Когато поведенческите проблеми 
са силно изразени и представляват тежест и дори опасност за близките и 
другите хора, тогава няма как да се мине без прилагането на съответните 
медикаменти.  

За лечение на безпокойството, агресията, убежденията, далеч от 
действителността, сетивните заблуди и безсънието при хората с деменция се 
използват невролептиците Трябва да се има предвид, че при по-старите хора с 
деменция има повишен риск от смърт и повишен риск от мозъчен инсулт при 
прилагането на невролептици. Ето защо при тях терапията трябва да се 
прилага с възможно най-ниска дозировка, във възможно най-кратък срок и под 
засилен лекарски контрол. Benzodiazepine влошава умствените способности и 
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повишават опасността от спъване и падане. Затова тези медикаменти трябва 
да се прилагат само по изключение и само за кратко време.  

Срещу депресивността при дементно болните са подходящи антидепресантите. 
Широко използваните в медицинската практика Amitryptilin, Clomipramin или 
Imipramin отслабват ефекта на невротрансмитера ацетилхолин и затова не 
трябва да се прилагат при дементно болни. Също така добре действащи, но по-
добре поносими са антидепресантите от по-ново поколение като Citalopram, 
Fluoxetin, Paroxetin или Sertralin. Най-честите странични ефекти от тези 
медикаменти са липсата на апетит, прилошаването, главоболието и 
нарушенията в съня. 

 

Медикаменти за облекчаване на поведенческите разстройства 

 Състояние Активно 
вещество/ 

медикамент 

Типични странични 
ефекти 

Н
е
в
р
о

л
е
п
ти

ц
и
 

Безпокойство, агресия Risperidon 

 

Aripiprazole 

Сънливост, инфекции 

на пикочните пътища, 

инконтиненция, 

влошаване на 

умствените 

способности, 

повишена смъртност, 

повишен риск от 

инсулт 

В допълнение при 

Risperidon – 

нарушения в 

движенията и вървежа 

В допълнение при 

Clozapin – обърканост, 

промени в кръвната 

картина 

Убеждения, далечни от 

реалността, сензорни 

заблуди 

Risperidon 

 

Гореописаните 

симптоми в рамките на 

деменция при 

Паркинсон и деменция с 

телца на Леви 

Clozapin  

Quetiapin  

А
н
ти

д
е
п
р

е
са

н
ти

 

Депресивни състояния 

Намаляване на 

желанието за действие, 

апатия 

Citalopram Прилошаване, сухота 

в устата, стомашно-

чревни оплаквания, 

нервност, главоболие 

Допълнително при 

Paroxetin- обърканост, 

Fluoxetin  



34 

Paroxetin халюцинации 

 

 

Източник: Deutsche Alzheimer Gesellschaft, Informationsblatt 5 
Национален консенсус за ранна диагностика на БА и други форми на деменция 
София, 29 април 2015 

 

Профилактика срещу по-нататъшното увреждане на мозъка 

При деменциите, които се дължат на недостатъчно оросяване на мозъка 
(съдова деменция) трябва да се направи опит да се предотврати по-
нататъшното увреждане на мозъка като се въздейства върху рисковите 
фактори като високо кръвно налягане, захарен диабет, нарушения в обмяната 
на веществата, нарушения в сърдечния ритъм и наднорменото тегло. При по-
възрастните хора заедно с нарушенията в кръвообращението присъстват и 
промените в резултат на БА, така че става дума за „смесена форма“ на 
деменция. 
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6. КОМУНИКАЦИЯ С БОЛНИТЕ С ДЕМЕНЦИЯ 

 

Грижата за болен с деменция е много по-трудна и предизвикателна, отколкото 
грижата за възрастен с други проблеми, най-вече поради трудностите при 
общуването. 

Хората общуват помежду си, за да изразяват своите потребности и чувства, за 
да обменят мисли или просто защото това им доставя удоволствие. Основните 
форми на общуването са вербална (с думи) и невербална (с езика на тялото). 
Общуването се извършва с думи, жестве, мимики и междуличностно 
пространство.  

За да има комуникация трябва да има 

Информация; 
Подател; 
Получател; 
Отговор. 
Успешно общуване имаме, когато Информацията, която се предава от едното 
лице (в специализираната литература се нарича Подател) е разбрана 
правилно от другото лице (който специалистите наричат Получател).  

Общуването с  болните с деменция има няколко подводни камъка: 

 Ако болният е Подателят на информацията, той наистина ще има проблеми 
при откриване на складираните знания и спомени в паметта, при намирането на 
точната дума, за да предаде ясно посланието, да каже това, което иска да каже.  
 
Ако болният е Получател на информацията много често може да не разбере 
точно какво му казвате, да забрави или да не чуе, вашите думи. 
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Трябва да знаете, че болните с деменция не са наясно, че казват нещо 
погрешно или вършат нещо не както трябва, защото наистина имат проблеми с 
мислите и спомените в главата си. 

Опитайте се да си представите, как вие бихте се чувствали, ако някой изведнъж 
запиочне да ви казва какво да правите, как трябва да го правите, кога трябва да 
отидете някъде и т.н. Вие самите ще си мислите, че всичко е наред при вас, а 
другите постоянно се бъркат в живота ви. Повечето хора биха се ядосвали, ако 
са поставени в такава ситуация, биха се отчаяли и измъчвали. 

Голямо предизвикателство за вас, който сте в ролята на болногледач на вашия 
любим човек, така да го подкрепяте в ежедневните дейности и така да го 
подпомагате, че неговата самостоятелност да не е под въпрос. 

Невербалната комуникация е много полезна в общуването с човека с 
деменция. Мимиката на лицето предава чувства като яд, скука, наслада, 
веселие и тъга. Усмивката може да ви спести наистина неприятни 
преживявания при комуникацията с човек, който има проблеми с паметта. 
Езикът на тялото и жестикулацията също показват чувствата на човека. 
Чувства като любов, близост и загриженост се показват с прегръдка, държане 
на ръцете, приятелско потупване. Мелодията на гласа е едно от средствата, с 
които може да се успокои човек с деменция, ако е разстроен или афектиран. 

Няколко конкретни похвати. 

Говорете бавно и с премерена интонация. Бързото говорене е най-лесния 
начин да объркате човек, който страда от деменция. Говорете бавно, с жестове 
и очен контакт когато се опитвате да предавате информацията. 
Предлагаме Ви следния пример. 

Мария и Иван гледат заедно телевизия. Изведнъж се звъни на вратата на 
апартамента. Иван се стресва и поглежда към Мария. Мария бавно и спокойно 
казва: 

Иван, звъни се на вратата. 
Иван отговаря: 

Да разбира се, звъни се. 
Мария отговаря: 

Иди да видиш кой е. 
Иван става и отива да отвори вратата. 

 

Повторете изречението и изчакайте отговора. Обикновено, когато общувате 
с някого, изчаквате отговор и реакция на Вашето послание. Понякога дългото 
чакане на отговор, прави трудно общуването. Не забравяйте, че за човек с 
деменция е необходимо повече време, за да каже какво мисли за дадената 
ситуация. Повторете въпроса и изчакайте отговора. Добре е да не задавате 
въпроси, на които болният да търси възможния отговор.  
Например: никога не питайте – Какво искаш да пиеш – кафе, чай или вода. 
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Правилният въпрос е – Искаш ли кафе? Искаш ли вода? 

Добре е когато задавате въпрос, да посочвате предмета, за който питате. 

Пример: 

Изпекох ти любимия кекс. (Пауза. Посочване на кекса) 

Искаш ли едно парче? 

 

 

Никога не използвайте твърде много думи в едно изречение! 

 

Избягвайте прекъсвания и критикуване 
 

На всички ни е неприятно, когато говорим някой да ни прекъсва и поправя. 
Същите чувства изпитва и човека с деменция, ако го прекъсваме когато говори, 
дори и неверни неща. Например, смесва минало с настояще. Иска да ходи на 
работа.  

Не казвайте – Ти вече не ходиш на работа. Това може да го разстрои.  

Опитайте се да кажете, нещо, което е вярно, но не критикува казаното от човека 
с деменция. 

Например: Хубаво е да си пенсионер. Не трябва да се бърза за работа. 
Интересна ли беше работата ти? 

Може да се опитате да смените темата. Да насочите вниманието към други 
неща и дейности. 

Например – Искаш ли да полееш цветята? Искаш ли кафе? 
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Опитайте се да изградите положителна нагласа към разказите на човека с 
деменция, ако за него е удоволствие да говори за миналото. Ако смесва 
минало с настояще, вашата задача е, с уважение и такт да пренасочвате към 
верния контекс.  

Например: Да това е било отдавна. Тогава още си живял във Варна. 

Никога не използвайте – Не, грешиш. Не си прав. Истината е ....................... 

Когато трябва да поправим, по-добре е да кажем: А така ли? Не мен ми се 
струва, че беше друго. 

Понякога се налага да използваме хумор. Общият смях поддържа връзката и 
дава усещане за свързаност и принадлежност. Ако нямаме усещане за 
принадлежност и свързаност с някой, на нас ни е некомфортно. Много е важно 
близкия ви с деменция активно да е включен в живота. 

 

Погрижете се да отстраните всички странични шумове. 
 

Премного звуци и случайни шумове могат да предизвикат дезориентация. 
Винаги е добре нещата да са прости и изчистени. Когато говорите с болния с 
деменция намалете звука или направо загасете телевизора или радиото. 
Когато наоколо има много хора, преместете се в друга стая, отидете на 
разходка или направо прекратете срещата. 

Не трябва да задавате въпроси, докато сновете насам-натам и вършите разни 
неща или сте обърнали гръб на събеседника си. 

Добре е да изключвате страничните шумове от радио и телевизия, да 
затваряте прозореца, ако навън е много шумно. Без странични шумове е 
значително по-просто да се разговаря. 

Добре е да говорите очи в очи с човека с деменция. Ако се обърнете към него 
на малко име и го докоснете по ръката, ще го настроите за разговор. Така ще 
привлечете и задържите вниманието му и той ще ви разбира по-добре. 

 

6.1.Някои от методите за общуване. 

За ефективно взаимодействие, комуникацията е от ключово значение. 

Как да говорим с болния с деменция? Как човека с деменция да ни разбере, 
дали неговите способности за изразяване са запазени? 

Според специалистите само 20% от посланието се предава с думи, а другите 
80% с жестове, мимики, положение на тялото, което наричаме невербална 
комуникация. От това следва, че при общуването предаваме много повече от 
думи.  Хората с деменция, които имат проблеми с говора, общуват независимо, 
че трудно намират думите. Те се опитват да се изразят чрез мимиката, погледа, 
жестиколацията, интонацията. 
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Всеки, който се грижи за болен с деменция, трябва да намери своя начин да 
общува с болния. Няма правила, валидни за всеки един. 

Безпокойство, заблуди и страхове. 
Някой болни с деменция заради дезориентацията и загубата на спомените се 
чувстват неспокойни, агресивни и уплашени. Понякога нагрубяват. Не 
приемайте това поведение твърде лично. Опитайте се да не търсите вина и да 
запазите спокойствие. Обикновено той забравя за какво се е ядосал. Може 
спокойно да отговорите – Съжалявам, че си толкова ядосан. 

Валидизираща терапия. 
Както е обяснила Вики Де Клерк Рубин в книгата си „Как да се отнасяме към 
хората с деменция“ понятието „валидизация“ идва от английската дума „valid”- 
основателен или оправдан, смислен и същевременно логичен.  Думата 
„валидизирам“ означава подкрепям или утвърждавам нещо на базата на 
сигурно и надеждно основание.  

В общуването с човек с деменция валидизацията значи, да разберем неговите 
чувства и безпокойство. Да приемем и подкрепим неговата емоционална 
реалност. Ясно трябва да покажем с думи и невербална комуникация, че 
разбираме неговите чувства и послания, без да е необходимо да 
потвърждаваме или критикуваме това, което казва и прави.  

Дезориентация 
Човек с деменция много лесно губи ориентация за място, време, къде се 
намира. Много близки споделят, че болният се връща в миналото. Не познава 
вече близките, съседите и приятелите си. Човека с деменция изцяло заменя 
миналото с настоящето и неговите представи напълно се объркват.  

За да му помогнете да остане максимално дълго в настоящето може  

да направите колаж със снимки и надписи 

 

Моят син Петър, Моята снаха Ваня, Съпругата ми Петранка 

Може също да направите отделни колажи на всички близки семейства – 
семейството на дъщерята, зетя и внуците от тях; семейството на сина и 
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неговите деца; семейството на брат ми с децата и внуците, като под всяка 
снимка да се напише името и родствената връзка. 
 
По същия начин може да се направи колаж „Важни места“, с фотографии на 
собствената къща, къщата на дъщерята, с адресите отдолу и т.н. 
Тези колажи, с важните места и хора, да се окачат на стената в жилището, за 
да помагат на вашия близък да се връща в действителността. 

Ориентация за действителността 
Ориентацията за действителността е форма на комуникацията, с която 
помагаме на човека да осъзнава и възприема реалността. С този метод 
помагаме на човека да се ориентира „тук и сега“. За разлика от валидизацията, 
с която подкрепяме човека да се върне в миналото, с ориентацията за 
действителността му помагаме да се ориентира в настоящето.  

Промяната на обстановката може да доведе до объркване на болния. Това е 
така, защото заради болестта, човек трудно може да възприеме и научи нови 
неща.  Много от близките, които се грижат за болен роднина, разбират това по 
трудния начин, когато отидат с любимия човек на почивка.  Когато болния 
попадне в абсолютно нова среда, като няма „стари“ спомени и опит, на които 
може да се опре. Той трудно ще си спомни къде се намира хотелската стая или 
къде точно е тоалетната. 

Колкото повече напредва деменцията, толкова по-важно е да се мисли за 
обстановката в жилището. Промените трябва да се ограничат до минимум. С 
внимателно приспособяване на обстановката в дома може да се помогне на 
болния да се почувства по-сигурен и същевременно да се стимулират неговите 
сетива. 

Ето и някои примерни идеи за да направите живота на любими човек по-лесен 
и приятен: надпишете мебелите и предметите. Поставете етикети с картинки и 
думи на вратичките на кухненския шкаф, за да се знае какво има в него; 

 

 
 

редовно отстранявайте излишните неща, за да може болният лесно да намира 
нужните му предмети за ежедневието. На раклата в спалнята поставете неща, 
които са нужни. Бижутата може да се приберат в чекмедже. 
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Проверете дали осветлението е достатъчно добро, за да не се изкривяват 
възприятията. Нощем сенките в ъгъла на лошо осветено помещение смущават 
и плашат. 
 
Оставете лампата да свети през нощта, ако болният има проблеми да намира 
тоалетната през нощта. Ако през деня има проблеми с намирането на банята, 
може да маркирате пътя с ленти от тапети с цветя. „Следвай цветята“ е лесно 
разбираемо указание. 

 
Използвайте ярки цветове за мебелите и тъканите, но без шарки по тях. 
Завесите и повърхностите в ярки цветове, могат да помогнат на някои хора по-
добре да разпознават предметите пред и върху тях.  

Поставете стол или маса за хранене до прозореца, за да може вашия близък да 
вижда промените на сезоните през прозореца. Може да се наложи да покриете 
стенните огледала или да ги свалите, ако вече болния не се разпознава в 
огледалото. Това може да го обърка, защото „друг човек“ го гледа и да го ядоса. 

 
Опитайте се да създадете обстановка, която стимулира всички сетива. Тази 
среда трябва да въздейства на слуха, обонянието, зрението и допира. 

 
 

Старите спомени 
Спомените са чудесен повод за разговори с човек, който страда от деменция. 
Най-силните спомени на болния идват от детството му, от училище, приятели, 
важни емоционални събития, като сватбата и първата среща. Много подходящи 
са стари картички, снимки и други лични вещи, събрани в дома на любимия 
човек. Може да помолите внуците, когато идват да видят дядо си, да го питат, 
кое е най-голямата беля, която е правил. За да подкрепите болния с деменция 
е добре да направите специален албум със спомени, където отдолу да са 
написани времето, когато е направена снимката и за какво се отнася, както и 
снимки на любими и близки хора, с имената отдолу и кога са направени 
снимките. 
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Този специален албум:  

 освежава ключовите житейски събития на човека и спомага за 
запазването им в паметта, възможно най-дълго време; 

 помага на болния с деменция да запази своята идентичност, дава му 
чувство на сигурност и че познава себе си; 

 създава доверие в самия себе си и самоуважение; 

 показва на вашия близък, че живота му има смисъл; 

 дава поводи за разговор; 

 позволява на дементно болния сам да започва разговори; 

 подсказва на болния с лека деменция, различни факти по време на 
разговора. 

Албумът трябва да се актуализира със скорошни събития. 

 

6.2.Всекидневна активност 
С този метод помагаме на човек с демеция да организира и да помни какво е 
следващото, което трябва да направи. 

За болния може да е трудно да планира деня си. За да се чувстваме сигурни и 
уверени трябва да сме в състояние сами да решим „Какво трябва да правя“ и 
„Как да го направя“. Това е наистина голямо предизвикателство за болните с 
деменция, защото има трудности с разбирането и обмислянето на определени 
процеси. Вашият близък знае, че има ежедневни задачи, но вече не помни 
какво трябваше да прави днес. Няма абсолютно никаква представа, какво точно 
трябва да прави в този момент. Ако има представа, може да има проблем да я 
реализира. Дори неща, които са много обикновени за другите хора, за болните 
с деменция могат да са много трудни задачи. Например чистенето с 
прахосмукачка може да се окаже голям проблем.  
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Тук много помага „списъка със задачи“ за деня, който се поставя на видно 
място. Вероятно трябва често да му казвате да поглежда списъка, ако се 
чувства безпомощен и седи безучастно. 

Примерен списък: 

Понеделник 

• Да почистя с прахосмокачката 

• Да избърша праха. 

• Да отида с Валя до пощата, за да си взема пенсията. 

• Да отида с Валя до магазина за хляб. 

• Да гледам сериала от 15.00 часа 

Добре е този списък да направите заедно с болния и да го помолите да го 
закачи на видно място, например вратата на хладилника. Такива списъци могат 
да се правят за всеки ден от седмицата. 

Предимствата на „списъка със задачи“ са: 

 придава структура на ежедневието; 

 засилва чувството на сигурност, доверие и надежда; 

 придава смисъл на всеки ден и усещането за собствената стойност; 

 може да помогнеда се овладее безпокойството; 

 дава сигурност на болния, че може да се отпусне, щом всичко в списъка е 
свършено; 

 помага за ореинтацията на болния – как протича деня, какво се е 
случило, какво предстои да се случи. 

При някой болни с деменция може би е достатъчно да се напомни да погледнат 
списъка и те вече сами знаят как да планират извършването на задачата. Но 
при други, може и да се наложи повече подкрепа.  

Някои се нуждаят от допълнителна помощ по време на действието. Дейности, 
които за нас изглеждат елементарни, за близкия ни с деменция изискват 
пространствена представа, обмисляне и планиране. За да почисти с 
прахусмокачката човек трябва да е в състояние да си представи редица 
действия: да си спомни как изглежда прахосмокачката и къде е прибрана. 
Нужно е да можем да си представим развиването на кабела, поставянето на 
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щепсела в контакта, включването на прахосмукачката и придвижването й из 
стаята. 

За някой, който е с деменция, вероятно ще е нужно подкрепа при всяка отделна 
стъпка. 

Например: Чистене с прахосмукачка. 

„Сега може да почистим с прахосмукачката“. 

„Трябва да извадим прахосмукачката от шкафа“ 

После продължете: 

„Трябва да развием кабела“ 

След това ....... 

„Щепселът трябва да се включи ето тук, в контакта.“ 

И сега: 

„Сега можем да почистим стаята“. 

Много важно: 

Използвайте изречения като: 

Нека да почистим с прахосмукачка. 

Трябва да изчистим. 

Ще ми помогнеш ли в чистенето. 

Никога не използвайте заповедни изречения като: 

Иди да почистиш! 
Защо не почистиш с прахосмукачката?! 

 
Запомнете: Никой не обича да му се нарежда какво трябва да свърши! 

 
Така можем да подкрепяме любимия ни човек във всички ежедневни дейности, 
които е вършил цял живот, например миене на чинии, при обличането, при 
прането.  

Даването на указания може да отнеме много време и изисква много търпение. 
Не винаги е добре да включваме човека с деменция във всички ежедневни 
дейности. Но той трябва да се окуражава, доколкото може, да участва активно 
във всяка задача, която харесва и иска да върши. 

Помнете, че за всеки от нас е важно да се чувства нужен. И не забравяте, че 
също е толкова важно, човек да поседи и да си отпочине. Оставяйте вашите 
любими хора да си починат, след всяка дейност, която са извършили с 
указания. 
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Когато общуваме с човек с деменция трябва да се съобразяваме с неговия 
темперамент, характер, социалния статус, интелект, фазата на заболяването 
му, както и редица други фактори. 

И като заключение трябва отново да припомним. Общуването е една от 
основните човешки потребности и най-силния двигател на живота!  
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7. ПРОБЛЕМИ В ПОВЕДЕНИЕТО ПРИ НЯКОИ БОЛНИ С ДЕМЕНЦИЯ 
Деменцията се съпровожда от психични и поведенчески разстройства. Човек, 

който страда от деменция може да има поведенчески проблеми като 

тревожност, безцелно скитане и лутане, хиперактивност, нарушения на съня и 

др. Както честотата, така и тежестта на тези проблеми се увеличават с 

напредването на болестта. Поне 80 – 90% от болните имат един или няколко от 

тези симптоми. Кой да е от тях може да се появи на всеки етап от развитето на 

болестта, но не е задължително да се проявят при всички заболели. 

В по-ранните стадии на деменцията е по-вероятно да се проявят 

психологически симптоми като депресия и апатия, докато симптоми като 

агресивност, тревожност, скитане и лутане са по-чести в средния стадий на 

болестта. Пикът на повечето симптоми е непосредствено преди крайния стадий 

на заболяването. 

 

Депресия при деменция 

В ранните стадии на деменция, признаците на депресия са лесно 

разпознаваеми, но тъй като заболяването прогресира, разпознаването и 

диагностицирането на тези симптоми става все по-трудно. Те могат да бъдат 

объркани с други симптоми и правилната диагноза да бъде поставена много 

късно. Това сочат и социологическите проучвания сред болните в България, 

направени от Гражданско сдружение Алцхаймер България. Обикновено болния 

се чувства тъжен, губи интерес към дейности, които преди това са го 

удоволетворявали и не проявява никаква инициатива. Той може лесно да се 

развълнува и да избухне в сълзи. Налице са интензивни и бързи промени в 

настроението. Страдащият от депресия може да се страхува, че нещо лошо ще 

му се случи в бъдеще. Качеството на съня е лошо, често с кошмари.  
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„ На края на силите си съм“ или пък „писна ми от всичко, не мога повече така“ – 

когато вашият дементен близък прави подобни изказвания или споделя 

намерения за самоубийство трябва  да се отнесете сериозно към това. То може 

да бъде белег на депресия. Други симптоми, които сочат депресия, са загуба на 

апетит, безсъние, както и липса на желание за каквото и да било. 

Какво може да направите 

На първо място заведете близкия си на лекар. За лечение на депресията има 

добре действащи медикаменти, които не правят пациента зависим от тях и не 

са с тежки странични ефекти. Трябва да знаете, че не действат веднага, а 

трябва да минат няколко седмици (от 4 до 8 седмици), според организма на 

човека, за да се почувства подбрение. Постарайте се, ако е възможно, да 

разговаряте с близкия си за неговите проблеми. Занимавайте го с дейности, 

които по-рано е правил с удоволствие. Слушането на музика, пеенето и 

рисуването са полезни занимания за човек в депресия. 

Какво не трябва да правите 

Не се опитвайте да обясните на болния, че трябва да се стегне и да се вземе в 

ръце. Не повишавайте тон и не заставяйте близкия си да върши неща, които 

според вас ще го ободрят или ще са от полза. Изчакайте медикаментите да 

подействат. Постепенно въвеждайте любими негови занимания.  

Агресия и гняв 

Болните от деменция понякога се държат агресивно, често с думи, но понякога, 

макар и по-рядко – и с действия. По някой път дори една дреболия е 

достатъчна, за да избухне човекът, за когото се грижим. Причина за това 

поведение е болестта, а не самият болен. Най-често повод за агресията е 

страхът. Чрез агресията болният иска да се предпази от предполагаема 

опасност. Възможно е обаче той да се ядоса и защото се налага да помоли за 

нещо, което преди е можел да свърши сам. Така както бързо и изненадващо се 

отключва агресията и яростта, така и бързо може да отшуми. Този род резки 

промени на настроението са типични за дементните заболявания.  

 



48 

Какво можете да направите  

Запазете спокойствие и не приемайте нещата лично. Успокойте болния. 

Опитайте се да го разсеете, като например му предложите да направите нещо 

друго, което той обикновено прави с удоволствие. Внимавайте за личната си 

сигурност и безопасност, защото дементно болните могат да се окажат по-

силни, отколкото ги смятаме. Опитайте се да откриете, кое е причинило 

агресивния изблик, за да можете в бъдеще да го избягвате. Говорете с лекар, 

ако агресията и изблиците на гняв зачестят. Има нови модерни медикаменти, 

които могат да помогнат и са добре поносими от болните. Потърсете съвет от 

психиатър. 

Какво не трябва да правите 

Не влизайте в спор с болния и не го провокирайте с присмех или опит за 

физическо насилие. Не се опитвайте да хванете здраво болния и да ограничите 

движенията му, оставете му място. По-добре напуснете стаята, ако нищо друго 

не помага. При всички случаи си спестете всяка форма на „наказание“. 

Халюцинации и налудни представи 

Дементно болните често имат халюцинации, тоест те виждат, чуват или 

помирисват нещо, което не съществува на практика. Когато пациентът вярва, 

че някой го е ограбил или че пощальонът не му доставя важни писма, говорим 

за налудни представи. Най-често болните от деменция страдат от налудни 

обърквания. Така например, те са убедени, че близки и приятели са им чужди 

или пък не могат да разпознаят самите себе си в огледалото и се ужасяват като 

се видят. Има моменти, когато възприемат хора или ситуации, показани по 

телевизията като намиращи се или случващи се непосредствено пред тях. 

Халюцинациите и налудните феномени могат да предизвикат страх и поради 

това да отключат агресивно поведение. 
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Какво можете да направите 

Останете спокойни и обяснете на болния, че всичко е наред. Създайте му 

усещане за сигурност, като му говорите тихо и успокояващо и го докосвате 

нежно. Покажете му, че разбирате неговите грижи. Опитайте се да го разсеете 

от страховете му. Потърсете лекар и говорете с него за ситуацията. 

Правилните медикаменти могат да подобрят положението. Опитайте се да 

изясните кое може да е предизвикало халюцинациите или налудните 

представи. Понякога помага дори само това да покриете огледалото с кърпа, да 

изнесете картините или украшенията (особено фигури на животни или ловни 

трофеи) и да запалите осветлението в стаята, за да няма тъмни или сенчести 

места.  

Какво не трябва да правите 

Не се опитвайте да обясните на болния, че това са халюцинации или 

измислици, за него те са напълно истински. Не използвайте физическо насилие, 

защото е много вероятно да срещнете силен отпор от болния. 

Безсъние и нощно бродене 

Много от дементно болните страдат от нарушения в съня. Понякога ритъмът 

сън-бодърстване се обръща наопаки и болните изобщо не могат вече да 

направят разликата между ден и нощ. Нощното бродене в тъмното може да 

доведе до падане и тежки наранявания. За обгрижващите близки такова 

поведение на болния може да доведе до изключително физическо и психическо 

натоварване, тъй като те не са в състояние да си наваксат липсата на сън. 

 

Какво можете да направите 

Дръжте по възможност през целия ден болния буден и активен, напр. чрез 

разходки на чист въздух или посещение на Дневен център за възрастни хора, 

там където ги има, така че да няма възможност да спи много. Погрижете се 
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човека да се чувства добре в леглото си. Ако не е възможно да се избегне 

напълно нощното бродене, направете поне коридорите у дома си сигурни. На 

опасните места поставете парапети или оградете с мрежа. Заключете всички 

външни врати и тези към тавана и мазето. Заключете непременно кухнята, 

защото тя е едно от най-опасните места за един дементно болен. Посъветвайте 

се с лекар и изяснете дали евентуално не му е бил изписан някакъв 

медикамент, от който се чувства уморен, а нощем не може да спи, защото през 

деня е спал твърде много. Съществуват медикаменти от нов тип, с които 

успешно се третират проблемите в поведението, които обаче не влияят на 

ритъма сън-бодърстване и дори могат да го нормализират. Попитайте вашия 

лекар за това. 

Какво не трябва да правите 

Не давайте на болния от обяд нататък ободряващи напитки, като кафе или 

черен чай. Привечер избягвайте всяко действие, предизвикващо вълнение – 

шумни гости, криминални филми или екшъни, силна музика. 

Скитане и постоянно безпокойство 

Скитането е много типичен феномен при болните от деменция. Някои просто 

обикалят дома си като навита пружина, други постоянно ги влече навън. Често 

има причина за това скитане – например скука, неудобство или чувството, че се 

намират на погрешното място. Но вашият близък е забравил защо всъщност е 

излязъл и къде иска да отиде. Също така и ръцете на болния може да са в 

постоянно движение, да бъдат сгъвани и разтваряни или пък дрехите 

постоянно да се разкопчават и закопчават. За обгрижващите близки това е 

много натоварващо постоянно да следят дементния и да внимават да не 

забегне нанякъде и да му се случи нещо, като се стараят в същото време да не 

го ограничават постоянно и да му отнемат напълно свободата на движение. 

Какво можете да направите 

Ако имате двор, организирайте го така, че болният да може без опасност да 

обикаля из него. Вътре в дома създайте позната, безопасна и постоянна 

обстановка. Правете дълги разходки заедно с вашия близък. Занимавайте го, 

за да не скучае. Наблюдавайте го, когато го обземе стремежът за скитане, 

може би ще успеете да откриете дали зад това се крие някаква постоянна 

причина. Ако я откриете, тогава ще можете своевременно да реагирате и да 

отклоните желанието му да скита. Информирайте близките и съседите си за 

склонността на човека с деменция да излиза и да се губи, и направете така, че 

той да бъде лесно разпознат и върнат в къщи. Сложете му гривна с името, 

адреса и телефонния номер, на който да ви потърсят и се постарайте той да я 

носи постоянно. Често причина за скитането е това, че човека се чувства 

неудобно или има болки, за които не е в състояние да сподели. Това трябва да 

бъде изяснено от лекар. 
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Какво не трябва да правите 

Не се карайте и не употребявайте физическо насилие. Не изпадайте в паника, 

ако болният е напуснал незабелязано дома си. Вие не можете да внимавате 24 

часа в денонощието за него. Потърсете го в квартала и уведомете полицията, 

ако не успеете сами да го откриете. Не предприемайте драстични промени в 

дома, защото може да стане така, че вашия близък да не може вече да се 

ориентира в него и да си мисли, че е на чуждо, непознато място, което го плаши 

и той иска да си иде „у дома“.  
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8. ПРАКТИЧНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ 

Практическите занимания са от изключителна важност за хората с деменция. 

Те може да насърчават и подкрепят умствените способности и уменията за 

справяне с ежедневните дейности, да отслабват поведенческите нарушения и 

да подобряват качеството на живот на болните.  

Специалистите наричат това “немедикаментозни форми на терапия“. Те са 

насочени към трениране и запазване на когнитивните способности, 

подобряване или стабилизиране на уменията за справяне с ежедневните 

дейности и насърчаване духовното и емоционално самочувствие на дементно 

болния. Също така те могат да омекотят някои от по-тежките поведенчески 

проблеми като безпокойство или дразнимост, както и да подобрят физическото 

състояние на болния. Към немедикаментозната терапия спада и подкрепата и 

разтоварването на близките, грижещи се за болния. Част от гореизброените 

терапевтични форми може да бъде назначена от лекаря, а в повечето 

европейски страни са поети от Здравните каси. Това се отнася до 

физиотерапията, лечебната гимнастика, кинезитерапията, логопедията или 

терапията на поведенческите отклонения. Тази статия се концентрира върху 

методите за немедикаментозна терапия, чието въздействие и полза са 

изследвани и доказани научно и се препоръчват официално на 

общопрактикуващите лекари и специалистите по деменции. 

Общ преглед на немедикаментозните форми на терапия 

Терапевтичен 

метод 

Цел на терапията Стадий на болестта Въздействие 

Ерготерапия Изработване на 

практични решения 

на проблеми от 

ежедневието. 

Упражнение на 

дейности от 

ежедневието. 

Използване на под-

сказки за паметта. 

Лек до средно 

тежък 

Подобряване на 

уменията в 

ежедневието, 

качеството на 

живот и активността 

Логопедия Упражнителни 

програми за 

разбиране на говор 

и намиране на 

точните думи. 

Указания за 

близките за 

Лек до средно 

тежък 

Подобряване на 

говорните и 

комуникационните 

умения, както и 

подкрепа при 

проблеми с 

преглъщането 
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безопасно хранене. 

Лечебна 

физкултура 

Индивидуално 

назначени 

упражнения за 

издръжливост, сила 

и баланс 

Лек до тежък Подобряване на 

физическото 

състояние и 

справянето с 

ежедневните 

дейности 

 

Поведенческа 

терапия 

Корекция на 

негативните модели 

на мислене, 

промяна на 

факторите, 

предизвикващи 

неприемливо 

поведение, 

структуриране на 

деня, решаване на 

практични 

проблеми 

Лек до тежък Излизане от 

състояние на 

депресия, страх и 

поведенчески 

нарушения, 

подобряване на 

уменията   за 

справяне в 

ежедневието 

Трениране на 

паметта 

Различни 

активности или 

задачи за 

стимулиране на 

паметта, 

вниманието, 

решаването на 

проблеми или 

общуването, често 

се провежда в групи 

Лек и средно тежък Подобряване на 

умствените 

способности, 

подобряване 

качеството на 

живот и 

комуникацията 

Музикална терапия Слушане, пеене 

или свирене на 

песни и музикални 

откъси 

Лек до тежък Преодоляване на 

поведенчески 

отклонения и 

депресия 

Творческа терапия Рисуване, 

моделиране, 

апликиране, за 

стимулиране на 

възприемането, 

спомените и 

Лек до среден Творчество и 

доверие в себе си 



54 

общуването 

Телесна терапия Докосване, 

движение, 

създаване на 

приятна атмосфера 

Среднотежък до 

тежък 

Стимулиране на 

сетивата и 

чувството на 

задоволство 

Терапия на 

спомените 

Индивидуални или 

групови разговори 

за минали събития 

и опит, подкрепени 

със снимки, 

текстове, музика 

или предмети; 

насоки за близките 

Лек до средно 

тежък 

Подобряване на 

когнитивните 

умения и 

настроението 

Източник: Deutsche Alzheimer Gesellschaft, Infoblatt 6 

 

Ерготерапия 

Ерготерапията (терапия със занимания) има задачата да запази и стимулира 

уменията за справяне с ежедневните дейности. При нея хората с деменция се 

упражняват да извършват дейности като обличане и събличане, поддържане на 

личната хигиена (миене, къпане, сресване), самостоятелно хранене, ходене и 

справяне с домакинството. Те се учат да решават практически проблеми, да 

структурират деня си, да използват подсказки за припомняне и пр. По този 

начин те могат по-дълго време да водят самостоятелен живот. Когато 

деменцията е в напреднала форма, ерготерапията може да помогне да се 

стимулира движението и възприемането на собственото тяло. 
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Повече информация може да намерите на немския сайт: Forum für Ergotherapie 

bei Demenz: www.ebede.net  

Логопедия 

Дементните заболявания могат сериозно да увредят способността на болните 

да говорят и да общуват с другите хора. Логопедите могат да помогнат преди 

всичко на хората в ранен стадий на деменция да подобрят говора си – да 

намират точните думи и изрази, да подобрят изговора си и да разбират по-

добре, когато им говорят други. В по-късните стадии на болестта, когато се 

появят нарушения в преглъщането, логопедите могат да помогнат за по-

доброто и стабилно приемане на храна и напитки. Едновременно с това те 

съветват и помагат на близките. 

Лечебна гимнастика 

Физическите способности на болните от деменция могат да бъдат запазени и 

подобрени с помощта на лечебна гимнастика, където целенасочено се 

тренират издръжливостта, силата и координацията им. Много от хората с 

деменция имат силно изразен вътрешен подтик към постоянно движение.  

Поведенческа терапия 

Поведенческата терапия е форма на психотерапия, която може да промени 

мислите, представите и оценките, влияещи върху поведението и чувствата на 

хората с деменция. Тя е подходяща за хора в ранен стадий на деменция, 

особено когато е придружена и от депресия. Доказани в практиката са техники, 

които се основават на положителни стимули (награди), за да променят 

поведението. Поведенческата терапия се въвежда в действие тогава, когато 

поведението на човек стане твърде дразнещо и натоварващо за околните. В 
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началото на лечебния процес се работи с болния (напр. се стимулира 

самостоятелността при хранене или лична хигиена), по-късно се дават главно 

насоки на близките, грижещи се за него. 

Трениране на паметта 

Тренингът на паметта, наричан още когнитивен тренинг е предназначен да 

съхрани и стимулира умствените (когнитивните) способности като помнене, 

мислене, внимание. Под формата на игра, най-често групово, се тренират 

наблюдателността, мисленето, концентрацията и пр. Упражненията трябва да 

бъдат близки до ежедневието и да са свързани с движение. По този начин, при 

игровото учене, се стимулират повече сетивни канали и тренингът най-често 

води до успех. Някой хора обичат да слушат стихове. В случай че се тренира 

само онова, което е отслабнало и продължава да отслабва поради деменцията 

(особено вербалната памет), болният е заплашен от бързо претоварване. 

Тренингът на паметта е подходящ преди всичко за хора в ранния и среден 

стадии на деменция. 

Музикална терапия 

При музикалната терапия става дума за слушане, пеене или свирене на песни и 

музикални пиеси, съобразени със състоянието на дементно болните. Тя може 

да се осъществи индивидуално или групово. Обикновено се избира популярна 

музика от младостта на болните, която е биографично близка и обичана от тях.  

 

Важно е да се отбележи, че музикалната терапия е подходяща и за пациенти с 

напреднал стадий на деменция, които вече много трудно могат да разговарят. 
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Забележително е, че пациенти, които от 1-2 години не са произнасяли нито 

дума, могат да изпеят без проблем цели песни от детството и младостта си. 

Музиката събужда спомени, дава израз на чувства, подтиква креативността. 

Музикалната терапия помага и при поведенчески нарушения и депресия. В 

домовете за стари хора, в пенсионерските групи, а също и индивидуално у 

дома, музиката се използва за да достави радост, без това да е непременно 

свързано с терапевтична цел.  

Творческа терапия 

Творческата терапия е възможна в много форми – рисуване, апликиране, 

изработка на кукли и играчки и пр. Някой болни, в началния стадий 

продължават любимите занимания като изработка на гоблени, подгъване на 

чаршафи.  

С творческата терапия се насърчава и стимулира паметта, възприемането на 

собствената личност и околните, общуването. Тя засилва доверието в 

собствените сили. Често се изработват творби, с които болните могат да се 

гордеят, които могат да се показват на другите и дори да участват в изложби.  

Терапии, свързани с тялото 

Често болните в напреднал стадий на деменция могат да възприемат себе си и 

заобикалящата ги действителност съвсем ограничено. С метода на базалната 

стимулация (главно чрез докосване и движение) се стимулират всички 

усещания - допир, слух, зрение, вкус, обоняние). При произхождащия от 

Холандия метод „Snoezelen“ терапията протича в специално, приятно 

обзаведено помещение, с тиха музика и светлинни ефекти, насърчаващи 

усещането за комфорт на човека. 

 

 

Snoozelen терапия 
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Терапия чрез спомени 

При този вид терапия става дума за индивидуални или групови разговори за 

минали преживявания и спомени за минали събития. Целта на тази терапия е 

да събуди паметта и да подобри настроението. Често спомените се събуждат с 

помощта на снимки, разкази, музика или предмети от онова време. Това често е 

успешно, понеже при хората с деменция спомените от детството и младостта 

им се запазват до последно, независимо че краткотрайната им памет вече не 

функционира добре. 

 

Терапия на обкръжаващия свят (мильо) 

Тази терапия взема под внимание средата, в която живее човек с деменция. 

Към тази среда принадлежи архитектурата и обзавеждането на помещенията, а 

така също и социалната и организационна среда. Целта е средата, 

обкръжаваща болния да се приспособи по начин, по който да съответства на 

намаляващите му умения. Например жилището се преустройва така, че 

дементно болния да може да се ориентира в него възможно най-добре и да се 

придвижва в него възможно най-сигурно. Това може да редуцира неговия стрес 

и да подобри качеството му на живот. В развитите страни съществуват 

специални бюра за консултации по темата. Ерготерапевтите могат също да 

окажат подкрепа при реорганизирането на жилищното пространство. 

Валидиране (грижа, изпълнена с респект) 

Концепцията за „грижа, изпълнена с респект“се доказа в практиката по 

отношение на начина, по който се отнасяме и общуваме с хората с деменция. 

Този начин на общуване се нарича още „валидиране“. Концепцията приема, че 

хората с деменция живеят в свой собствен свят и не е нужно да бъдат 

поправяни и „приземявани“ непрекъснато. При нея се взема на сериозно дори 

видимо ненормално поведение и се прави опит да го разберем.  

С помощта на Галя Баева, която дълги години се грижи за болната си майка 

спазвайки принципите на валидизация, Алцхаймер България издаде на 

български книгата „Как да се отнасяме към болните с деменция“. Валидизация 

за близките. Автор Вики де Клерк-Рубин. 
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Коя форма на немедикаментозна терапия е най-подходяща? 

Отговорът на този въпрос е строго индивидуален. Той зависи от вида 

деменция, стадия на заболяването и проявата на симптомите, но така също и 

от това какъв вид терапии се предоставят по местоживеене на болния. 

Препоръчително е, преди да се вземе решение за дадена терапия първо да се 

посъветваме с лекар, Алхаймер асоциация или друг специалист. 

Възможности и граници 

Изброените по-горе форми за немедикаментозна терапия могат да се отразят 

положително върху отделни симптоми на болестта, върху настроението на 

пациента и върху способността му да се справя самостоятелно в ежедневието. 

За споменатите тук форми на терапия има определени, макар и частични 

научни доказателства за ползата от тях. 

Какво още може да бъде направено 

Има и други предлагани форми на терапия, за ползата от които се споменава в 

литературата, но те все още не са изследвани и доказани научно. Може да се 

каже, че вече сте направили много, ако вашите близки усещат ежедневно 

дружелюбното ви отношение и са обградени с грижа и уважение. Както и всички 

останали хора с увреждания, за тях е важно да остават колкото е възможно по-

дълго в нормалния социален живот и да могат да вземат участие в него. 

9 кратки съвета как да помогнем на човек, болен от деменция 

1. Проявете разбиране към това, че болният от деменция живее в свой 

собствен свят. Дайте му възможност да запази своите навици. 

2. Отнасяйте се сериозно с чувствата на близкия ви човек, за който се 

грижите. 

3. Избягвайте безсмислени дискусии и ненужни спорове. 

4. Реагирайте по възможност спокойно, когато болният избухва и 

показвайте разбиране към ситуацията, в която се намира. 

5. Дръжте се с човека не като с невръстно дете, запазете уважение пред 

личността му и му го показвайте. 

6. Погрижете се около болния да бъде запазена една постоянна и лесно 

разпознаваема среда и един логичен дневен режим с твърди правила, 

така че човек лесно да се ориетира. 

7. Говорете по възможност с кратки, прости изречения и подчертавайте 

казаното с жестове, мимики и докосване. 

8. Използвайте запазените все още умения на дементния и го занимавайте 

със смислени задачи и игри. Въвличайте го, доколкото е възможно, в 

ежедневните домашни дейности, за да запази той чувството си за 

принадлежност към семейството. От време на време го хвалете за 
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свършеното от него. Не изисквайте прекалено много от него, не го 

претоварвайте, защото това ще го изплаши или ядоса. 

9. Внимавайте за това човек да се чувства добре физически. За това 

допринася както личната хигиена, доброто, здравословно хранене и 

достатъчно пиене на течности, така също и редовното посещение на 

лекар и зъболекар. 
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9. ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБГРИЖВАНЕ НА БОЛНИ С ДЕМЕНЦИЯ 

Ежедневните дейности като хранене, обличане и къпане, могат да бъдат много 
по-лесни и приятни за вас и вашия близък, ако: 

 спазвате определен график всеки ден; 

 подхождате спокойно към болния; 

 уважавате неговата личност; 

 вземете необходимите предпазни мерки; 

 извлечете най-доброто от неговите способности; 

 се интересувате от качеството на неговия живот. 
 

Хранене 

Често хората, които страдат от деменция, забравят дали са се хранили, какво 
трябва да ядат и дори как да използват приборите за хранене. С напредването 
на болестта те могат да изпитват затруднения да се хранят самостоятелно и 
дори да поглъщат храната. 

 

Именно затова вашата роля като помагащо лице е много важна, за да може 
болният да има блансирана и питателна храна. 

* Важното е атмосферата по време на храненията да бъде приятна, тиха и 
успокояваща. 
* Ограничавайте шума и другите дразнители, които могат да отклонят 
вниманието на възрастния. 
* Прилагайте определен график на хранене, който същевременно да е гъвкав, 
ако вашият близък се нуждае от промени. Полезно е да се запазят същите 
часове за хранене. 
* Запазвайте предишните му хранителни навици. 
* Гледайте на времето, прекарано в хранене, като възможност за социално 
взаимодействие. 
* Давайте му възможност да участва в процеса на приготвянето на храната и 
сервирането на масата. 
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* Избирайте прибори за хранене, които насърчават неговата независимост. 
* Избягвайте острите предмети. 
* Давайте му малки порции или малки, но повече на брой хранения през деня. 
* Давайте му здравословни закуски и храни, които могат да се конумират с 
пръсти. 
* Уверете се, че диетата му съдържа всички хранителни вечества, от които се 
нуждае човешкото тяло. 
* Предлагайте храната на малки парчета, с цел тяхното безопасно поглъщане. 
* При напредналите стадии на болестта, може да се наложи да предлагате 
храната под формата на пюре. 
* Може да се наложи да припомняте на възрастния как да се храни, да му 
давате инструкции как да държи лъжицата, да я насочва към устата, да му 
напомняте да дъвче храната, преди да я погълне. 
* Ако болният не разбира дадена ваша инструкция, ще трябва да направите 
правилните движения, за да може да ги имитира. 
* Напомняйте му да яде бавно и да дъвче добре храната. 
* Не забравяйте, че може болният сиситемно да преяжда. Трябва да следите 
теглото му. 
* Уверете се, че храната не е твърде гореща или твърде студена. Болният може 
и да не е в състояние да усети температурата. 
* Опитайте се да бъдете търпеливи. 
* Избягвайте конфликти. 
* Насърчавайте болния да пие много течности през целия ден, за да се избегне 
обезводняване. 
 
Обличането 

За някой, който страда от деменция, обличането може да представлява голяма 
трудност, тъй като той не знае какви дрехи да избере, как да се облече или кога 
да ги смени. Преодоляването на някои трудности може да се окаже от 
решаващо значение. Затова вашата помощ е необходима. 
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* Опитайте се да обличате човека в определен час всеки ден, за да възприеме 
обличането като част от ежедневните си дейности. 
* Насърчавайте го да се облича самостоятелно като му давате инструкции, 
когато е необходимо. 
* Подреждайте дрехите в реда, в който те ще бъдат обличани. 
* Давайте достатъчно време, за да се преоблече. Не го пришпорвайте. 
* Давайте му прости инструкции, какво да прави стъпка по стъпка. 
* Важно е да позволите на човека, за когото се грижите, сам да избира дрехите, 
които да носи. 
* Оставяйте само по една или две дрехи в гардероба. 
* Избирайте дрехи, които се носят и обличат лесно и са удобни. 
* Давайте предимство на дрехи без копчета и ципове. 
 

Личната хигиена 

Лични хигиенни навици могат да бъдат приятни за някои хора, които са с 
деменция. Но за други могат да бъдат стресиращо и неприятно преживяване.  

 

Важността на личната хигиена прави необходимо да използвате тактика, за да 
направи времето, прекарано в банята приятно и лесно занимание за 
участниците. 

* Когато помагате на човек с деменция да се изкъпе, уважавайте неговата 
нужда от спокойствие и достойнство. Не забравяйте, че влизате в неговото 
лично пространство. 
* Ако болният видимо се срамува, може да оставите някои части от тялото му 
покрити. 
* Оказвайте му помощ, но не забравяйте да го оставите да прави сам това, 
което е в състояние, така че той да се чувства самостоятелен и способен. 
* Много е важно къпането да се възприема като приятна дейност. 
* Опитайте се да запазите предишните навици за къпане на човека. 
* Опростете процедурата, колкото е възможно. 
* Използвайте електрическа самобръсначка. 
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* Преди да започнете самото къпане обяснете на болния всички стъпки, които 
ще последват, както и тяхното значение. 
* Подчертайте, че банята ще подобри външния му вид. 
* Подхранете неговата (нейната) самооценка. 
* Ако той твърдо откаже да се къпе, опитайте отново след известно време. 
* Не го дразнете. 
* Опитайте се да отклоните неговото внимание. 
* Говорете със спокоен и мил глас. 
* Винаги демонстрирайте разбиране и търпение. 
* Изберете за къпане времето от деня, когато любимия ви човек е най-спокоен 
и ще ви сътрудничи в най-голяма степен. 
* Не го питайте дали иска да се изкъпе. Направо го информирайте за точния 
час от деня, в който той ще се изкъпе. 
* Уверете се, че банята е предварително затоплена. 
* Уверете се, че всичко необходимо за банята е налице. 
* Не забравяйте, че не е необходимо човека да се къпе всеки ден. 
* Дните, в които няма баня, се опитайте да го обтривате с влажна кърпа. 
* Уверете се, че банята е обезопасена. 
* Поставете постелка против подхлъзване отпред пред ваната. 
* Препоръчително е да се постави дръжка, така че болният да има 
допълнителна опора, ако му е необходима. 
* Може да направите къпането по-лесно и безопасно, ако поставите столче, на 
което близкият ви да седне.  
* Преди да започнете къпането, проверете температурата на водата с 
вътрешната част на ръката си. 
* Обърнете внимание на ноктите на краката и ръцете. 
* Никога не го оставяйте сам в банята. 
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10. УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ 
 
Най-важното е да запазите спокойствие, когато възникне извънредна ситуация. 
Само тогава ще може да действате ефективно и да запазите живота на вашия 
близък и на вас самите. На второ място трябва да запомните, че има 
национален телефон 112 за спешни случаи, който работи 24 часа 7 дни в 
седмицата. Винаги може да потърсите съвет от операторите на телефона, в 
случай на съмнение как да действате. 

Сега ще разгледаме някои от ситуациите, които могат да възникнат, докато се 
грижите за вашия близък с деменция. 

Отравяне. Най-честите отравяния се отнасят до случайно поглъщане на 
почистващи материали, перилни материали (сапуни, шампоани, пяна за баня, 
течности за отпушване на мивки и др.), несъобразени дози от лекарства, 
алкохол и др. препарати, които се употребяват в домакинството. 

 

Болните с деменция са една от най-уязвимите групи по отношение на подобен 
тип отрови. Възможно е метаболизмът им, както и функциите на техния черен 
дроб и бъбреци (органите, които организмът използва, за да елиминира 
токсините и външните за тялото вещества) да са във влошено състояние и да 
не функционират по оптималния начин.  

Естествено нивото на риска варира в зависимост от веществото и от 
количеството прието вещество, затова не изпадайте в паника и следвайте 
няколко прости правила. 

 

* В случай на инцидент се обадете на 112 и поискайте да ви свържат със 
специалист в областта на химичните вещества и отравянията. Трябва да 
обясните точно вида на веществото, което е било погълнато. Ако е почистващ 
препарат или други продукти за дома, вземете опаковката със себе си, за да 
може точно да прочетете химическия състав написан на етикета. 
*Ако отговорът не ви задоволява, не чакайте, а поискайте бързо да дойде екип 
на Бърза помощ. 
* Не давайте никакви лекарства без консултация с лекар. 
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* Не давайте на възрастния човек да пие мляко. В противовес на 
разпространените вярвания млякото е противопоказно, понеже улеснява 
всмукването на отровата в кръвта. 
* Не се опитвайте да предизвикате повръщане. Ако погълнатото вещество е 
каустик, това ще увеличи нанесените щети по хранопровода и устата. 
 

Изгаряния. Изгарянето е патологичен процес, предизвикан от въздействието 
на много висока температура (огън или гореща течност) или при контакт със 
специфични корозивни химични вещества. 

 

В зависимост от сериозността си, изгарянията биват: 

1. Изгаряния от първа степен. Това са леки изгаряния, които засягат само 
най-повърхностния слой на кожата. 

2. Изгаряния от втора степен. Това са изгаряния, при които са засегнати 
повърхностните слоеве на кожата и капилярите. В резултат се 
наблюдава отделяне на плазма (част от състава на кръвта), която води 
до формирането на мехури. 

3. Изгаряния от трета степен. Изгаряния, при които сериозността и 
обхватът са по-големи. 

 

За да се предотвратят изгарянията, е необходимо да проявявате повече 
внимание. 

Когато се грижите за човек с деменция е добре да внимавате, когато готвите, за 
да няма близък достъп до фурна или включен котлон. Също много внимателно 
трябва да прибирате химическите материали за почистване на дома на 
недостъпни места, за да не попаднат тези материали върху кожата, очите и 
лигавицата на болния. 

Ако смятате, че има изгаряне от втора или трета степен, незабавно трябва да 
потърсите лекарска помощ или чрез 112, или директно да заведете 
пострадалия в спешен кабинет.  
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Кръвоизливи. Порязванията и раните с кървене са често срещани травми при 
дементните. Сериозността им зависи от засегнатия кръвоносен съд и от 
количеството загубена кръв. 

Когато има кръвоизлив, винаги е добре да се потърси професионална помощ, а 
вашата цел е да се спре кървенето, докато тази помощ пристигне. Може да 
покриете мястото с парче плат, който да е чист, за да не се получи инфекция. 

Особен тип кръвоизлив е кървенето от носа, със или без наличието на травма. 
Ако кървенето не е в следствие на удар, може да натиснете ноздрата, която 
кърви, за няколко минути, да сложите торбичка с хладна течност на челото и на 
тила. Да държите главата наведена напред. Запомнете, че ако кървенето е в 
резултат на удар, в никакъв случай не трябва да притискате ноздрите, защото 
може да има счупвания на костите на носа и вие да влошите нещата с 
намесата си. 

 

Падания. Многобройните научни изследвания сочат, че при дементно болните 
опасността от падане е 20 пъти по-голяма от тази на здравите хора на същата 
възраст. Причина за това са отслабналата мускулна сила, проблемите с 
равновесието, влошеното зрение и нарушенията в походката. Най-често 
паданията стават от подхлъзване на нестабилни пътеки, стъпала без парапет 
или при ставане от леглото. Всяко падане в напреднала възраст е много по-
опасно, отколкото при младите. На първо място е опасността от фрактура на 
бедрената кост. 

 

Затова е добре да направим някои малки подобрения в обстановката, за да 
предотвратим паданията.  

* Вътре в къщата да има достатъчно светлина, за да се виждат предметите, 
които могат да са причина за спъване. Особено важно е това през нощта.  
* Задължиелно трябва да бъде осветен пътя за тоалетната. Съвременните лед 
ленти позволяват да се маркират стъпалата и коридорите през нощта. 
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* Местата, през които най-често се минава, трябва да бъдат празни и лишени 
от препятствия, за да се намали опасността от препъване. 
* Винаги отстранявайте своевременно разлетите на пода течности. 
* Ако има стълби в къщата, те трябва да са обезопасени, а също може да 
залепите цветни ленти на всяко стъпало, така че то да е отделено от 
останалите и да се вижда. 
* Човека, за когото се грижите, трябва да носи затворени домашни обувки. 
Избягвайте чехлите. 
* Трябва да се тренират мускулите на краката и да се правят упражнения за 
равновесие. 
 

Ако все пак въпреки предприетите мерки се случи падане на човека, за който се 
грижите, запазете присъствие на духа.  

* Проверете дали вашия близък чувства болка или има рани. 
* Ако според вас падането има сериозни последствия, не позволявайте на 
болния да се изправи. Оставете го да лежи на пода, като го загърнете с одеало, 
позвънете на 112 и изчакайте търпеливо идването на професионалистите. 
* След всяко падане е добре да се свържете с личния лекар, да поговорите с 
него за това, какво се е случило и да обсъдите с него какви са възможните 
причини за инцидента. 

 

Пожар. Сега ще разгледаме случай в ситуация на пожар на място, където 
живеете и се грижите за вашия близък (къща, кооперация, блок). 

 

За да се изгаси пожар, най-лесният и достъпен начин е, да се излее вода върху 
него. 

* Запомнете,че не се използва вода, за да се гаси пожар от електрически уред 
или ако пожарът е близко до устройство под напрежение. В този случай може 
да получите силен токов удар.  
* Ако трябва да излезете от мястото, където има пожар, не забравяйте да 
затворите всички врати зад себе си. Така създавате преграда между вас и 
огъня.  
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* Ако сте в кооперация, но може да излезете, предупредете вашите съседи за 
опасността, като им напомните да слязат по стълбите, без да използват 
асансьора. 
* Ако не може да излезете от апартамента, най-сигурното място е банята, 
защото там има вода. Стигнете до банята, затворете вратата и я запечатайте с 
мокри парцали, за да попречите на дима. Тогава отворете прозореца и викайте 
за помощ. Добре е да напълните ваната с вода (ако има вана). Намокрете се 
хубаво с вода. Може да напълните и мивката с вода, като запълните всички 
отвори с мокри парцали или други подръчни средства. Намокрете хубаво и 
вратата на банята. 
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11. ГРИЖА ЗА ГРИЖЕЩИТЕ СЕ 
 

Като обгрижващ болен от деменция вие сте натоварени с толкова много 
отговорности, че често пропускате да се погрижите за самия себе си. Но за да 
сте в състояние да направите най-доброто за човека, за когото се грижите, 
трябва да сте физически и емоционално силен. Ето как: 

1. Обгрижвайте правилно близкия си 
2. Движете се 
3. Хранете се добре 
4. Ходете редовно на лекар 
5. Депресия и стрес при обгрижващия 

 

Обгрижвайте правилно близкия си 
 

Понякога възрастните хора имат проблеми с придвижването си. Честo те не 
могат да ходят и да се движат свободно, а понякога дори не могат да се 
изправят от леглото. В тези случаи е необходимо да им помагате активно. Има 
голяма вероятност вашият гръб и кръст да бъдат травмирани. 

Гръбначният стълб се износва с течение на времето. Това износване е в 
нормална степен и обикновено не създава проблеми в ежедневито. Но ако вие 
сте в по-напреднала възраст и трябва да се грижите за ваш близък, който има 
проблеми освен с паметта и с придвижването, то трябва да внимавате. Всеки 
път когато помагате на възрастен човек да направи и най-малкото движение, 
ако не внимавате за себе си, има вероятност да се нараните.  

Има две основни групи наранявания, които може да си причините. 

Помагайки на човека, за когото се грижите, да направите рязко движение и да 
почувствате рязка и много силна болка. 
Докато помагате на трудноподвижния ваш близък всекидневно, натоварвате 
постоянно кръста си, защото правите грешни движения, които напрягат 
гръбначния ви стълб. 
 

За ваше щастие, съществуват и някои професионални хитринки, които ще 
опишем, за да избегнете и се предпазите от възможни наранявания и болки. 

За вас е добре да се придържате максимално към: 

1. Правилни техники за придвижване на болния. 
2. Редовната гимнастика за поддържане на физическата форма. 
3. Правилното хранене и запазване на вашето тегло. 
4. Правилната стойка на тялото. 

 

 



71 

ПРАВИЛНАТА ТЕХНИКА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИЯ 

Повдигането на хора и помощта да се преместят от едно място на друго или да 
сменят позата си изисква много усилия, особено ако болният е изцяло 
неподвижен. 

Затова е много важно, когато се навеждате, за да помогнете на човека да се 
изправи, да направите следното: 

 сгънете коленете, а не кръста си; 

 трябва да напрегнете мускулите на бедрата и като цяло на краката; 

 стегнете коремните си мускули; 

 опитайте се да държите тялото и краката си на една линия и не 
завъртайте кръста си; 

 краката ви трябва да са стабилни и дръжте болния, колкото се може по-
близо до вас. 

 

Ако прилагате тези техники, ще сте направили първата стъпка към превенция 
на травмите на гърба. 

 

ПРАВИЛНА СТОЙКА НА ТЯЛОТО 

Необходимо е всеки ден да внимавате за вашата стойка. Начинът, по който 
стоите, ходите и работите, е възможно да натоварва кръста ви. 

Затова е важно: 

 да не се изгърбвате, когато стоите или ходите; 

 да внимавате за начина, по който вдигате тежко и по който вършите 
ежедневната къщна работа (например, грешно е да се навеждате от 
кръста, когато миете чинии или когато вдигате нещо тежко. По-горе 
обяснихме каква да е стойката, когато вдигаме нещо тежко.); 

 да помните, че най-правилно е, когато ходите, седите или стоите, да 
държите гърба изправен. 

 

Няколко препоръки, които биха помогнали да предпазите гърба си от травми 
или наранявания: 
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* Добре е да носите удобни обувки, за предпочитане с нисък ток. 
* Избягвайте прекалено тесните дрехи. Те могат да затруднят движенията ви и 
да пречат да се движите свободно. В резултат може да се появи болка в гърба. 
* Добре е да заемате ембрионална поза, когато спите. Погрижете се 
възглавницата да е толкова дебела, че да държи тялото ви с изправен 
гръбначен стълб. 
* Изберете матрак, който да е удобен. Не трябва да е нито много мек, нито 
много твърд. Трябва да се наглася спрямо нуждите на гръбначния стълб. 
 

Движете се 
 

Гимнастиката е най-доброто средство за предотвратяване на болките в кръста. 
Важното е да се опитвате редовно да правите упражнения. Няма защо да ви 
убеждаваме, че гимнастиката може най-добре да предпази гърба и да укрепи 
мускулите. Освен това тя ще подобри физическата ви форма и ще повиши 
физическия и психически тонус на тялото ви. Все пак, ако сте на години и 
досега не сте се занимавали активно със спорт, е добре първо да обсъдите 
вашия план за спортни занимания с личния си лекар и да следвате неговите 
указания. 

Укрепване на мускулите на седалището и бедрата. 
1. Застанете прави и опрете гръб в стената. 
2. Разтворете крака. 
3. Започнете да се спускате надолу, сваляйки таза надолу, сякаш искате да 

седнете на стол, който е зад вас. 
4. Продължете: свалете тялото надолу, докато коленете ви застанат под 

ъгъл 90 градуса. 
5. Бройте до 5 и после бавно се изправете до първоначалното положение. 

 

Повторете упражнението 5 пъти. Не се притеснявайте, ако в началото не 
успеете да стигнете до 90 градуса на коленете. Упражнението наистина е 
трудно. 

 

Упражнение 1. 

 

Упражнение за укрепване мускулите на гърба и седалищните мускули 
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1. Легнете по гръб върху пода. 
2. Дръжте ръцете успоредно до тялото.  
3. Краката да бъдат сгънати, като ходилата опират в пода. 
4. Опрете се на краката и повдигнете таза. 
5. Свалете отново таза на пода. 

 

Това упражнение го повторете 18-20 пъти. 

 

Упражнение 2. 

 
За гърба и седалищните мускули 
 

1. Застанете зад стол. 
2. Сложете ръце на облегалката на стола. 
3. Вдигнете единия крак нагоре и назад. 
4. Свалете крака обратно на пода. 
5. Повторете същото и с другия крак. 

 

Това упражнение повторете 8-10 пъти. 

 

Упражнение 3. 

Укрепване на мускулите на бедрата и корема 
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1. Легнете по гръб. 
2. Дръжте ръцете до тялото. 
3. Изпънете единия крак и го вдигнете от пода 
4. Дръжте крака високо и бройте до 10. 
5. Свалете крака в първоначалното положение. 
6. Повторете с другия крак. 

 

Повторете упражнението 5 пъти за всеки крак. 

 

Упражнение 4. 

Упражнение за укрепване на коремните мускули 
 

1. Легнете по гръб. 
2. Краката са сгънати и стъпалата са на пода. 
3. Поставете ръце на бедрата. 
4. Вдигнете глава и рамене, докато ръцете преминават през коленете 

(вдигаме, докато не отделим кръста от пода).  
Упражнението изисква много внимание. Вратът ви трябва да бъде като 
„заключен“, т.е. не трябва да го движите нагоре или надолу. Дръжте го в една и 
съща позиция през цялото упражнение. 
 

Това упражнение повторете 10 пъти. 

 

Упражнение 5. 

Упражнение за укрепване на гръбначните мускули 
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1. Започнете упражнението като легнете по корем с изпънати ръце. 
2. Повдигнете лява ръка и десен крак като задържите до 2 секунди. 
3. Повторете с другата ръка и противположния крак.  
4. Вдигнете ръцете и краката и задръжте до 2 секунди. 

 

Повторете упражненито до 10 пъти. 

 

 

Упражнение 6. 

 

Препоръчително е да правите гимнастика редовно – всеки ден. Също така е 
важно да правите някои упражнения за загряване, преди да започнете 
гимнастиката. Добра загрявка например е ходенето! 

Основно предимство на всички тези упражнения е, че може да ги направите у 
дома, по всяко време на деня. Затова се опитайте да отделите по половин час 
от времето си, за да укрепите вашите мускули. 

Освен специалните упражнения, с които ще укрепите специални групи мускули, 
за да предотвратите травмите на гърба, вие може да спортувате в свободното 
си време като тичате, карате колело, ходите и плувате. 

 

Хранете се добре 
 
Друг начин да се предпазите от болки в кръста е да запазите гръбначния си 
стълб и костите здрави. За да успеете в това, трябва да обърнете особено 
внимание на храненето си. 

Вашата диета трябва да съдържа: 

Калций; 
Витамин D; 
Калий 
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Калций 

Основната функция на калция е участието му в костната структура на човека. 
Калцият и Витамин D предпазват костите от остеопороза. След менопаузата 
жените са в особено голям риск от остеопороза. 

Млякото и млечните продукти са най-добрите източници на калций сред 
храните. Не всички обаче могат да ядат млечни продукти - дали заради лични 
убеждения, или непоносимост на тялото към лактозата. Ето някои от най-
богатите на калций храни, които не са мляко или млечни продукти: броколи, 
зелени листни зеленчуци, смокини, портокали, бял фасул, бадем. 

Витамин D 

За разлика от останалите витамини, в случая на витамин D набавянето с храна 
е малко по-трудно, но не и невъзможно. С най-високо съдържание са мазните 
риби (сьомга, тон, скумрия), черният дроб, яйчните жълтъци, гъбите (печурки, 
манатарки), кравето масло и млечните продукти (прясно и кисело мляко, 
сирене, кашкавал). 

Калий 

Калият е жизненоважен за провеждането на енергията в тялото. Този процес е 
от значение, за да могат мускулите ни да се съкращават, а нервните импулси, 
храносмилането и сърдечната дейност да протичат правилно. 

Повечето плодове и зеленчуци са най-добрият възможен източник на калий. 
Най-богати на минерала са картофите, бананите, сушените сини сливи, 
стафидите. 

Други варианти са доматите, портокалите, спанакът, артишокът, 
слънчогледовите семки, бадемите, зелените листни зеленчуци, зърнените 
култури, тиквата, прясното и киселото мляко. 

И накрая, за да избегнете появата на болки в гърба, е много важно да 
поддържате теглото си постоянно и в нормални граници. Излишните килограми 
могат да доведат до болки в гърба, особено ако тези килограми са натрупани 
около корема. 
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Ходете редовно на лекар 
 

Посещавайте редовно личния си лекар (поне веднъж годишно). Вслушвайте се 
в знаците, които ви дава вашето тяло. Всяко изпитвано от вас изтощение, 
стрес, безсъние или промяна в апетита трябва да се вземат насериозно. 
Пренебрегването на тези симптоми може да причини влошаване на вашето 
физическо и психическо здраве. 

Ако се грижите за някой, който е в последния стадий на Алцхаймер, говорете с 
вашия личен лекар за поставянето на противогрипна ваксина. Когато сте 
ваксиниран, това предпазва както вас, така и болния, за когото се грижите. 

Ако се опитвате да вършите всичко сами, то това бързо ще ви изтощи. Не 
правете всичко сам. Потърсете подкрепа от семейството си, приятелите, 
съседите и гражданските асоциации „Алцхаймер“. 

Депресия и стрес при обгрижващия 
 

Мнозина от обгрижващите развиват депресия. Ако изпитвате симптомите на 
депресия, знайте, че не сте сами и че за вас има помощ на разположение. 
Депресията е сериозно състояние, но то може да се лекува. 

Симптоми на депресията 

Обгрижването на болен от деменция е много тежка задача и тя може да доведе 
до чувство на безизходица, стрес, вина, тъга, изолация и – депресия. 
Депресията засяга различните хора по различен начин и по различно време. 
Например, някой може да изпадне в депресия веднага след като узнае, че 
негов близък е диагностициран с Алцхаймер. Други обгрижващи могат да 
изпаднат в депресия едва след като умствените способности на близкия им се 
влошат драстично (напр. когато вече не ги разпознава). 

Белези и симптоми на депресията: 

1. Лесно се вълнувате или разочаровате 
2. Чувствате се нищожен или виновен 
3. Чувство на безнадеждност 
4. Мисли за смъртта, умирането или самоубийство 
5. Нарушения в съня 
6. Умора или липса на енергия 
7. Загуба на интерес или удоволствие от ежедневните неща 
8. Трудности при мислене и концентрация 
9. Промяна в апетита и теглото 
10. Физически симптоми, които не се повлияват от лечение като главоболия, 

стомашно-чревни разстройства и болки. 
 
Източник: American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders 
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Ако се притеснявате, че може да сте депресирани, посетете вашия лекар 
колкото е възможно по-бързо. Някои лекарства и някои състояния могат да 
предизвикат същите симптоми, като тези на депресията. Само лекарят е този, 
който може да прецени дали се касае за депресия, като ви прегледа и ви 
направи някои медицински тестове и изследвания. 

Ако депресията се остави нелекувана, тя може да доведе до сериозни 
емоционални и физически проблеми. Освен това тя може да повлияе негативно 
върху качеството на грижите, които полагате за вашия близък, болен от 
деменция. 

Лечение на депресията 

Депресията може да бъде ефективно лекувана. Колкото по-рано започне 
лечението, толкова по-бързо ще се почувствате добре. Лечението обикновено 
включва комбинация от лекарства, психотерапия и подкрепа. 

Лекарства. За да се почувствате добре, е нужно време. Ако ви бъде изписан 
антидепресант, попитайте вашия лекар колко време ще е нужно, за да 
почувствате ползата от него. В някои случаи това може да отнеме от шест до 
осем седмици. Никога не спирайте приема на антидепресант без да се 
консултирате преди това с лекаря си. Внезапното спиране на антидепресанта 
може да предизвика нежелани странични ефекти. 
 
Психотерапия. Вашият лекар може да ви насочи към специалист – психолог, 
психиатър или социален работник. Този вид консултиране може да бъде много 
ефективно при лечението на депресия и може да ви помогне да се справите с 
проблемите, пред които сте изправени. Много важно е да се чувствате добре в 
компанията на специалиста, когото ще изберете за провеждането на такава 
терапия. От довереното отношение помежду ви зависи нейният успех. 
 
Подкрепа. В добавка към горните две, можете да предприемете стъпки да си 
осигурите подкрепата на хората около вас. Нека близките и приятелите ви 
подкрепят. Не отказвайте предложената от тях подкрепя, а я приемете и 
използвайте. Опитайте се да си водите дневник. Изливането на емоциите си 
(както положителни, така и отрицателни) в дневника може да подобри 
настроението ви. Научете методи и начини за справяне със стреса. Опитайте 
медитация и йога за снижаване на стреса. Намерете време за себе си. 
Участвайте в дейности, които ви носят радост. Може да преоткриете вярата. 
Редовните посещения в религиозни храмове и споделяне на проблемите с 
религиозни водачи могат много да помогнат в невероятно трудните етапи от 
живота, когато личността на близкия им се разпада. 
 
Стрес при обгрижващите 

Грижещите се за болни от Алцхаймер често споделят, че изпитват 
изключително високи нива на стрес. Това е много натоварващо за организма и 
води до редица заболявания. 
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Симптоми на стреса 

* Отричане на заболяването и неговото въздействие върху болния. (Аз знам, че 
ако се грижа достатъчно добре за мама, тя ще оздравее). 
* Яд към човека с Алцхаймер или отчаяние от факта, че болният вече не може 
да прави нещата, които преди е можел да прави. (Той знае как да се облече 
сам, но просто се инати, за да ме дразни!) 
* Социално изолиране от приятели и от дейности, които ви карат да се 
чувствате добре. (Вече не ми се среща с приятели и съседи.) 
* Страх за бъдещето и за това какво ще ми донесе утрешният ден. (Какво ще 
правя, когато той ще се нуждае от повече грижи, отколкото мога да му 
предоставя?!) 
* Депресия, която смазва духа ви и се отразява върху способността ви да се 
справяте. (Аз просто не мога повече!) 
* Изтощение, което прави почти невъзможно да извършите дневната си работа. 
(Прекалено уморена съм, за да правя това.) 
* Безсъние, причинено от никога несвършващия списък с опасения. (Какво ще 
стане, ако ако тя пак избяга от къщи или падне и се нарани?!) 
* Лесна раздразнителност, която води до честа смяна на настроенията и 
предизвиква негативни отговори и действия. (Остави ме на мира най-сетне!) 
* Липса на концентрация (разсеяност), която затруднява изпълнението на иначе 
познати задачи. (Бях толкова заета, че забравих за…) 
* Здравословни проблеми, предизвикани от умственото и физическо 
претоварване. (Не мога да си спомня кога за последен път съм се чувствал 
добре.) 
Ако редовно изпитвате някои от тези симптоми на стреса, запишете си час при 
личния лекар.  

 

Съвети за справяне със стреса 

Проучи какви социални ресурси за помощ има на разположение. Възможно 
е във вашето населено място да има Дневен център за възрастни хора, 
социален патронаж, посещения на медицинско лице по домовете или други 
услуги, които могат да ви помогнат да облекчите дневните си задачи по 
обгрижването на болния от деменция. 
 
Получи помощ и намери подкрепа. Направи си календар, който ще ти 
помогне да организираш приятелите и членовете на семейството си, пожелали 
да ти окажат помощ. Ако стресът е вече прекалено голям, време е да се 
погрижиш за намирането на професионален болногледач. 
 
Използвай техники за релаксация. Има няколко прости техники, които могат 
да ти помогнат да облекчиш стреса. Опитай ги, за да можеш да прецениш кои 
от тях са най-добри за теб.  
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Техниките включват: 

 

 Визуализация (създавате в ума си картина на място или ситуация, които 
са успокояващи – напр. водопад, морски бряг, залез, среща с приятели) 

 

 Медитация (кое може да е по-просто от това да посветите 15 минути на 
ден, за да изгоните всички стресиращи мисли от съзнанието си, особено 
при любима музика)  

 

 Дихателни упражнения (забавете дишането си и се фокусирайте върху 
дълбоки вдишвания и издишвания) 

 

 Прогресивна мускулна релаксация (стягане и след това отпускане на 
всяка мускулна група, като се започне от единия край на тялото и 
завърши в другия, напр. от стъпалата към главата) 

 
Намери време за себе си. Помисли как да се възползваш от възможностите за 
даване на болния в заведение за временно обгрижване (напр. Дневен център), 
за да можеш да си отдъхнеш и да посветиш известна част от времето си на 
неща, което ти харесват. Временните грижи дават възможност на близките за 
малко да си починат от обгрижването на техния близък, докато в същия момент 
болният продължава да получава нужните му грижи в защитена среда. 

Стани обучен болногледач. С напредването на деменцията на близкия, 
необходимите му грижи се изменят и това изисква придобиването на нови 
умения за обгрижване. Обикновено сдруженията „Алцхаймер“ разполагат с 
наръчници и програми, които да ти помогнат по-добре да разбереш и да се 
справиш с поведението и личностните промени на болните от Алцхаймер. 
Сигурно ще ти е от полза да разговаряш с други близки, обгрижващи болни от 
Алцхаймер и да научиш как те се справят с предизвикателствата на болестта и 
несигурността относно бъдещето. 

Направи си своевременно финансов и правен план. Веднага след 
поставянето на диагнозата „Алцхаймер“ трябва да намериш време и да 
подготвиш финансов и юридически план за бъдещето, за да може в него да 
участва и засегнатия от болестта близък. Това е важно понеже с напредването 
на болестта болният губи все повече от умствените си способности и няма да е 
в състояние да разбира и да взема решения по такива сложни въпроси. 
Своевременното изготвяне на тези планове осигурява комфорт за цялото 
семейство и спестява много бъдещи проблеми. Някои от документите могат да 
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бъдат подготвени и без помощта на юрист. Ако обаче не сте сигурни как да 
подготвите правни документи (напр. завещание) или да изготвите финансов 
план, потърсете помощта на адвокат или нотариус, специализирани в областта 
на правото за възрастни или потърсете финансов консултант, който е запознат 
с дългосрочното планиране на финансовите ресурси на възрастни хора. 
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Приложения 
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СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОБЛЕМИ НА ДЕМЕНЦИЯТА 

 

 

Варна, УМБАЛ "Св. Марина" 
http://www.svetamarina.com/ 
Комисия за лечение на болест на Алцхаймер 
Проф. Д-р Ара Капрелян - 052 978 313 052 
Доц. Д-р Иван Димитров - 0888 458528 
 

Плевен, УМБАЛ „Г.Странски“ 
http://www.umbalpleven.com/ 
Комисия за лечение на болест на Алцхаймер 
Доц. Д-р. М. Дановска - 064 886 284 
 

Пловдив, УМБАЛ "Св. Георги" 
http://www.unihosp.com/ 
Комисия за лечение на болест на Алцхаймер 
Проф. Д-р. Пенка Атанасова - 0888 837352 
Доц. Рада Масалджиева, клиничен психолог - 0887 451811 
 

Русе УМБАЛ Русе 
Център по клинична невропсихология и дементология 
Ул. Независимост № 2 
Доц. Д-р  Нели Петрова – 082 887 388 
 

София, УМБАЛ "Александровска"  
http://www.alexandrovska.com 
Комисия за лечение на болест на Алцхаймер 
тел. 02 9230544, 02 9230 251, е-mail: dementia.bulgaria@gmail.com  
Член-кор. Проф. Д-р Лъчезар Трайков - 02 923 07 52 
Доц. Маргарита Райчева, клиничен психолог - 0888 580 032 
Доц. д-р Шима Мехрабиан - 02 923 09 49 
Катя Стоянова, клиничен психолог - 0895 561 945 
Д-р Мария Петрова 
Д-р Явор Желев 
 

София, УМБАЛНП "Свети Наум" (Четвърти километър) 
http://www.svnaum.com 
Комисия за лечение на болест на Алцхаймер 
доц. д-р Иво Райчев - 02 970 22 30 
д-р Галина Николова - 02 970 21 81, 0888 259 958   
д-р Евденова - 02 970 21 82 
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София, МБАЛ НКБ (Трета градска болница) 
http://www.hearthospital.bg/ 
Комисия за лечение на болест на Алцхаймер 
Проф. Д-р Любомир Хараланов 
Цветанка Стоянова, клиничен психолог - 0888 918490 
 

Стара Загора 
Тракийски Университет Медицински Факултет 
Ул. Захари Княжевски 21 
Доц. Д-р Петя Минева - 0887 587361 
Консултативен кабинет 
Ул. Цар Калоян  51 
Маргита Стоянова, клиничен психолог - 0888 126609 
 

Шумен 

Д-р Милена Симеонова - 0887 313 878 
(необходимо е  предварителна договорка)



SАGЕ 2007-2016 The Ohio State University 

D.Scharre MD,http://sagetest.osu.edu 
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2017 Гражданско сдружение „Алцхаймер България“ 

 

ТЕСТ за самооценка на начина на мислене на хората над 65. 

(Моля попълнете Теста сам, без чужда помощ.) 

 

Име..................................................................................................................Година на раждане ......................... 

Какво завършено образование имате?  ......................................................Аз съм мъж............./жена ................ 

Имате ли някакви  проблеми с паметта и мисленето?–Да.......................Понякога.............. Не ........................ 

Знаете ли за близки роднини, които са имали проблеми с паметта и мисленето? Да..............Не......... 

Имате ли проблеми с равновесието?  Да .......................... Не .................................. 

Ако отговорът е „Да“ знаете ли причината? Да (уточнете причината)..................................................Не......... 

Някога имали ли сте сериозен сърдечен удар? Да ........... Не............. 

А малък или незначителен сърдечен удар? Да ............... Не................. 

В момента чувствате ли се тъжен или депресиран? Да.............. Само понякога .................... Не .......... 

Имали ли сте някаква промяна в личността си? Да (какви промени).................................................Не............ 

Срещате ли повече затруднения при извършване на ежедневните си дейности, поради проблеми с 

паметта? Да....................... Не............................ 

1. Кой ден сме днес? (за паметта, не проверявайте) Дата ..............Месец.................Година............ 

 

2. Напишете имената на картинките, (не се притеснявайте за правописа) 

 

 

..........................................................................              ............................................................................ 

Продължете на следващата страница 



SАGЕ 2007-2016 The Ohio State University 

D.Scharre MD,http://sagetest.osu.edu 
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2017 Гражданско сдружение „Алцхаймер България“ 

 

Отговорете на въпросите? 

3. Какво е общото между велосипед и влак? Опишете отдолу по какво си приличат. Те са ... какво? 

 

 

..................................................................................................................................................................... 

 

 

 

4. Колко стотинки има в 1.50 лева. ............................................................................. 

5. От бакалията сте купили продукти за 6,55 лева. Колко ресто трябва да ви върнат, като сте дали 

10 лева? 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

6. Тест за паметта (запомнете тези инструкции). Направете го по-късно, след като попълните 

целия тест. 

В дъното на последната страница моля напишете „Аз направих теста“ на предоставената празна 

линия.  

 

 

7. Нарисувайте картинката 
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8. Тест за рисуване 

 Нарисувайте кръгъл часовник и напишете цифрите му 

 Нарисувайте стрелките на часовника да показват 10 без 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Напишете по-долу названията на 12 различни животни. 

 

..........................................  ..........................................  ....................................... 

 

........................................  ..........................................  ....................................... 

 

.........................................  ..........................................  ....................................... 

 

.........................................  ..........................................  ....................................... 
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Разгледайте този пример (който е направен) и след това отидете на въпрос 10, по-долу. 

Начертайте линия от един кръг на друг, като се започне от 1 и се редуват номера и 

букви (от 1 до А до 2 до Б до 3 до В) 

 

 

10. Направете следното: Свържете с линия всички кръгове. Започнете с 1 като го свържете с буква 

от азбуката, която отговаря на този номер и продължите по ред на номерата докато стигнете 

края с буквата E (1 до А до 2 до Б  и т.н. до края ) 
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Разгледайте следния пример, който сме направили за вас, преди да отидете на задача 11. 

 

 

 

 
 

 

 

 

11. Решете следния проблем. 

 Заппочва се с 2 триъгълника и 2 квадрата, както е показано на рисунката. (За решаване 

на задачата може да използвате клечки) 

 Преместете 4 клечки (маркирайте на листа с Х) 

 Трябва да получите 4 квадрата 

 Трябва да използвате всяка клечка в направата на квадратите. Не трябва да има 

свободна клечка 
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12. Свършихте ли? 

............................................................................................................................................... 

 

 

 

КРАЙ 
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