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1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 
Значимост на проблема 
  

Деменцията е състояние, което се характеризира с упадък на множество 
когнитивни функции, достатъчно значим, за да наруши ежедневните дейности на болните. 
Хората с деменция имат нарушения в паметта, ориентацията, вниманието, езика, 
способностите за организация на ежедневието си, поради което те не могат вече напълно 
самостоятелно да се справят с всички обичайни за тях дейности. Много често при тези 
заболявания се наблюдават промени в емоциите, социалното поведение и мотивацията. С 
напредването на деменцията, когнитивните и поведенчески нарушения водят до 
прогресивна загуба на автономията на болните. Единодушно е становището на експертите 
от Световната здравна организация (СЗО), че деменцията е един от най-значимите здравни 
и социални проблеми на 21ви век, нареждайки се до съдовите и онкологични заболявания.  

Заболеваемостта нараства значително с възрастта, като се удвоява за всеки 5 години 
след 60 годишна възраст. В настоящия момент в света 5–15% от населението между 65 и 
79 годишна възраст и 20–30% от населението между 80 и 95 години боледуват от 
деменция.  

СЗО съобщи през 2015 г., че в света има около 47.5 милиона хора с деменция. Всяка 
година броят им нараства с около 7.7 млн, което означава, че почти на всеки 4 секунди се 
диагностицира нов човек със симптоми на деменция.   

 
Както всички други заболявания, така и деменциите могат да бъдат групирани по 

различен начин в зависимост от избрания критерий. Най-широко разпространение намира 
класификацията според етиологията на заболяването довело до деменция и лоализацията 
на мозъчните увреждания. Възприемайки този принцип тук е предложена класификация на 
най-често срещаните форми на деменция:  
 
Основни видове деменции: 
 
Дегенеративни заболявания 
 Корови дегенеративни заболявания  
  Болест на Алцхаймер (БА) 
  Фронто–темпорална деменция (ФТД) 
  Деменция с телца на Леви (ДТЛ) 
 Подкорови дегенеративни заболявания  
  Паркинсонова болест с деменция (ПБ-Д) 
  Прогресивна супрануклеарна парализа (ПСП) 
  Кортикобазална дегенерация (КБД) 
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Съдова деменция (СД) 
 Мулти-инфарктна деменция 
 Болест на малките съдове, или подкорова СД 

 
Други заболявания предизвикващи деменция 
 Метаболитно/ендокринни, инфекции, черепномозъчна травма, интоксикации, 
 неопластични и др.  

 
Болестта на Алцхаймер е причина за възникване на приблизително 50% от случаите 

на деменция в третата възраст. Следват съдовата деменция, която е причина за 20% от 
деменциите, деменцията с телца на Леви (10%), фронто–темпоралната (10%) и 
подкоровите дегенеративни деменции (5%). Останалите форми представляват общо 5% от 
всички деменции. 
 
Социално-медицинска значимост на деменциите 

Деменцията засяга 5,4% от хората над 65 години и нейната поява нараства 
прогресивно с възрастта. Проучванията в областта на деменциите придобиват през 
последните години приоритетно значение поради нарастването на продължителността на 
живота на хората и застаряването на населението, особено в Европа и специално в нашата 
страна. По данни на СЗО по света живеят повече от 47, 5 милиона души с деменция, като в 
Европа са повече от 9 милиона. Очаква се броят на засегнатите хора да се удвоява на всеки 
20 години до 115 милиона до 2040 г. според данните на Alzheimer Disease International 
(ADI) World Report Alzheimer 2010. Почти 14 милиона европейци се очаква да имат 
деменция през 2030 г. 
 Безспорна е голямата социално-икономическа и медицинска значимост на ранната и 
навременна диагностика, лечението и грижите за дементно болните в България като бързо 
застаряваща нация. Данните от направените в България проучвания показват, че броят на 
хората с болест на Алцхаймер и сродни заболявания е около 100 хиляди. Три пъти повече 
са хората, които са ангажирани с пациентите - близки, роднини, служители от здравните и 
социалните служби.  
 Изключителната медико-социална значимост на това опустошаващо човешкия 
интелект състояние е резултат както от високата заболеваемост и прогресивната загуба на 
автономията на болните, така и от спецификата на необходимите грижи, изискващи 
големи здравни, социални и финансови разходи. В напредналите стадии на болестта са 
необходими средно двама души, които да се грижат за един човек с деменция. Това най-
често води до емионален дистрес, големи финансови разходи, социална изолация, 
изтощение и "изчерпване" на семейството и болногледачите.  
 
 Националната стратегия предоставя кратко и ясно описание на състоянието в 
Република България - епидемиологични данни, здравната, социалната и гражданската 
защита на хората с деменция, и предлага съвременен координиран подход за превенцията, 
диагностиката, лечението и грижите за хората с деменция като се базира на действащите 
национални стратегически документи и съответните документи и препоръки на СЗО и 
Европейския съюз. 
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 Този документ е подготвен с разбирането, че хората с деменция са особено уязвима 
и бързо нарастваща група в България, поради демографските промени, като се фокусира 
върху индивида и неговите потребности, за които са необходими координирани 
интердисциплинарни грижи. По този начин ще могат да се постигнат четири основни цели 
на национално равнище: 
1. Ранно разпознаване и диагноза на заболяването 
2. Достъп до различни възможности за антидементна терапия 
3. Координирана подкрепа за хората с деменция, техните близки и болногледачи  
4. Правна уредба за защита на човешките права на хората с деменция и техните близки 
 
 
 Настоящият работен вариант  на Националната стратегия е  продължение на 
предложението за Националната концепцията за диагностика, лечение и грижи за 
пациентите с болест на Алцхаймер и други деменции, разработена от работна група 
съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-09-210/ 05.12.2013 г. В 
работната група участваха експерти-дементолози, представители на Министерството на 
здравеопазването, на университетските клиники по неврология и психиатрия в София, 
Пловдив, Варна, на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, на 
неправителствени пациентски организациии. 
  

 
2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 
СТРАТЕГИЯ 
 
2.1. Основни понятия при изготвяне на Националната стратегия за хората с деменция 
 
Деменцията представлява прогресиращ упадък на интелектуалните функции, състояние с 
което често се сблъскват невролози, психиатри, психолози, общопрактикуващи лекари. 
Най-честата причина за деменцията е Болестта на Алцхаймер (БА). БА е 
невродегенеративно, на този етап нелечимо заболяване с хетерогенна етиология, което 
води до пълна зависимост на пациента от околните в напредналите стадии. Заболяването 
се развива средно за 8-12 години.  
Деменцията може да се раздели на три основни стадия - ранен (лек), умерен и късен 
(напреднал, тежък). Границите между отделните стадии не са стриктно определени, тъй 
като симптомите могат да имат значителна индивидуална вариативност.  
Симптомите се развиват постепенно като заболяването бавно променя и разрушава 
ежедневния живот на пациента и на близките около него. 
Ранната диагноза може да облекчи в значителна степен симптомите и да отдалечи 
настъпването на по-късните стадии на болестта. Ето защо е особено важна информацията 
за проявите и характера на първите симптоми, тяхната прогресия и възможностите за 
лечение и забавяне на развитието на БА.  
 
Необходими условия за подобряване на качеството на живота на хората с деменция и 
техните близки: 
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 Ранна и навременна диагноза - дава възможности за забавяне на развитието на 
заболяването, за планиране на бъдещето, за информиране и адаптация към 
промените 

 Подкрепа за пациентите, техните семейства и болногледачи - необходимо е 
включване на различни специалисти (медицински специалисти, психолози, 
социални работници, прависти) за приемане на диагнозата и планиране на 
бъдещето. 

 Спазване на правата и разпоредбите свързани с лечението и грижите 
 Грижи в дома - Алцхаймер-Европа препоръчва хората с деменция да живеят в 

домовете си колкото е възможно по-дълго, което означава наличие на подкрепа за 
близките и болногледачите от различни социални услуги; наличие на информация 
за проявите и хода на болестта, за възможностите за терапия и справяне; наличие на 
система за поддържане на пациентите в общността и запазване на тяхната 
независимост. Това е най-хуманното решение спрямо хората с деменция и 
икономически изгодно за обществото. 

 Лечение, уважаващо и съхраняващо достойнството на хората с деменция - 
необходимо е познаване на особеностите на хората с деменция; медицинският 
персонал трябва да бъде подготвен за работа с такива пациенти и да е наясно с 
техните нужди.  

 Осигуряване на активна роля на хората с деменция в тяхното обкръжение и 
общност - развиване на приятелски настроена среда, в която хората са запознати с 
феномена деменция и са толерантни към пациентите; предлагане на различни 
форми на запознаване и обучение на различни групи и сектори от обществото.  

 Приспособяване на средата към нуждите на хората с деменция - осигуряване на 
институции с условия близки до домашните, с квалифициран персонал и 
индивидуализирани програми за лечение и грижи. 

 
 

2.2. Национални здравни и социални политики и документи 

Предложението за Национална стратегия се ръководи от действащите към момента 
нормативни документи: 

Национална здравна стратегия (2014 - 2020)  
План за действие за изпълнение на Националната здравна стратегия 
 
- Приоритет 1. Създаване на условия за здраве на всички през целия живот 

 Политика 1.4. Здраве за възрастните хора (над 65 г.) - "Ограничаване на натиска 
върху социалната и здравна система с приоритетна политика за стареене в добро 
здраве; промоция на здраве; профилактика; насърчаване на ранното откриване на 
заболяванията чрез скринингови програми; изграждане на достъпни социално-
здравни услуги в общността" 

 Политика 1.5. Опазване и подобряване на психичното здраве - "Развиване на 
система за ранна и много ранна диагностика на дементните състояния; преценка на 
риска от развитие на деменция; развитие на мрежа от специализирани услуги в 
общността; обучение на специалисти ангажирани в диагностика, лечението и 
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грижите за хората с деменция; осигуряване на защита и подкрепа за хората с 
деменция и семействата им; промяна на обществените нагласи и ограничаване на 
стигмата" 

 Политика 1.6. Възможно най-добро здраве за хората с увреждания - "Оптимален 
достъп до здравните услуги основно в първичната медицинска помощ; 
индивидуална оценка на функционалния дефицит и възможностите за 
компенсирането му; необходимост от интердисциплинарен подход за 
удовлетворяване на потребностите; подобряване на координацията между 
здравните, социалните и други услуги; обучение на персонала за работа с хора с 
увреждания, в частност с деменция" 

Добавяне на интернет-страници 
 
 
Документи с национално значение - от МТСП 
- за хората с увреждания 
 

2.3. Основни принципи и политики на Европейския съюз и Световната здравна 
организиция. Основни приоритети на Националните планове за деменция в Европа. 

Националната стратегия за деменциите отразява актуалните европейски и международни 
политики и препоръки. Тя се базира на принципите и ценностите определени от 
Европейската конвенция за правата на човека, Европейската харта за основните човешки 
права, Международната декларация за човешките права, Международната конвенция за 
икономическите, социалните и културни права, Международната конвенция за 
гражданските и политическите права,  Конвенцията за правата на хората с увреждания, и 
Декларацията от Глазгоу. Стратегията цели да подкрепи идеята за стареене в здраве, както 
е записано в Commission White Paper "Заедно за здраве: Стратегически подход за 
Европейския съюз 2008 - 2013". 
(European Commission (2007): Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008–2013. Available at: 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/documents/strategy_wp_sl.pdf)   
 
Стратегията е съобразена със заключенията и препоръките на Европейския съвет за 
действия срещу невродегенеративните заболявания, по-специално болестта на Алцхаймер, 
приети през декември 2008 г. от здравните министри на европейския съюз. Тези препоръки 
подчертават необходимостта невродегенеративните заболявания да се разглеждат като 
приоритетни предвид застаряващото население. Европейският съвет призовава страните-
членки към сътрудничество и колаборация със съответните институции за развитие и 
приемане на национални стратегии и планове за действие, които да доведат до ефективни 
мерки за подобряване на качеството на живот на хората с деменция и грижещите се за тях. 
Council of the EU (2008): Council recommendation on measures to combat neurodegenerative diseases, in 
particular Alzheimer’s. Available at:  
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SL&f=ST%2016516%202008%20INIT   
 
Националната стратегията включва дейности предложени от Европейската комисия в 
"Доклад за приложение на Европейската инициатива за болестта на Алцхаймер и други 
деменции" - осигуряване на ранна диагноза, промоция на здравето в късна възраст, 



 

8 

 

подобряване на събирането на епидемиологични данни, по-добра координация на 
изследователската дейност, откриване на примери за добра практика в грижите за хора с 
деменция, спазване на правата на хората с деменция. 
European Commission (2014): Implementation report on the Commission Communication on a European initiative 
on Alzhei-mer's deisease and other dementias. Available  
at: http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/2014_implreport_alzheimer_dementias_en.pdf.   
 
Декларацията от Глазгоу, приета на конференцията на Алцхаймер Европа през октомври 
2014 г., апелира към създаването на Европейска стратегия за деменциите и Национални 
стратегии във всяка европейска страна. Подписалите Декларацията призовават световните 
лидери да признаят деменцията като приоритет на общественото здраве и да приемат 
глобален план за борба с деменцията (Алцхаймер Европа). Основните принципи на 
Декларацията от Глазгоу са основани на промоция на правата, достойнството и 
автономията на хората с деменция. 
 
Националната стратегия съответства на Европейските програми за съвместни действия 
(Joint Action on Dementia) от 2011г. и от 2016 г.   
А. През 2011 г. бе приета двегодишна програма за деменциите (Joint Action on Dementia 
“Alzheimer Cooperative Valuation in Europe - ALCOVE"). Тя имаше няколко цели: 
- да установи европейска мрежа за обмяна на опит и знания между институциите за 
здравни грижи за подобряване на качеството на грижите и услугите; 
- да даде информация и съвети в областта на политиките на общественото здраве за 
професионалистите от здравните системи, за държавните институции и др.; 
- да намали риска свързан с употребата на психоактивни вещества и насочване към други 
медикаменти. 
Резултатите и препоръките на ALCOVE бяха представени през март 2013 г. в Париж.  
Alcove website. Available at:  
http://www.alcove-project.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=110   
 
Б. Европейската инициатива за прилагането на добрите практики за диагностика и грижи 
за хората с деменция, които са основани на доказателства, намира израз в програмата Joint 
Action 2 - Act on Dementia (2016-2019) като продължение на проекта ALCOVE. 
Резултатите от пилотните проучвания в редица европейски страни, включително България, 
ще обосноват предложенията за най-ефективни и приложими добри практики за 
диагностика и грижи за хората с деменция, които да залегнат в Националните стратегии и 
планове. Програмата Joint Action 2 - Act on Dementia има четири направления - 
диагностика и следдиагностични грижи, грижи за хората с деменция в институции, 
координация на грижите за хората с деменция в кризисни ситуации и приятелска среда за 
хората с деменция.  
(адрес) 
 
Националната стратегия е в съответствие с основните цели на националните планове на 
страните от Дунавския регион и с най-належащите действия, които са необходими в 
следващите години, резюмирани в първите документи на Европейския проект "Иновации 
за деменциите в Дунавския регион" (INDEED) (2018 - 2021). Дейностите по тази 
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европейска инициатива са насочени към подпомагане приемането и приложението на 
национални планове за подобряване на качеството на грижите за хората с деменция. 
 
Основните приоритети залегнали с националните планове на Дунавските страни са: 

 Ранна/навременна диагноза и лечение на хората с деменция; 
 Развитие на мрежа от звена/центрове за диагноза, лечение и грижи; 
 Координация на здравните и социални грижи; 
 Обучение и тренинг на професионалистите включени в диагнозата, лечението и 

грижите за хората с деменция; 
 Повишаване на информираността и чувствителността на обществото и провеждане 

на програми срещу стигмата "деменция"; 
 По-добра информираност на хората с деменция и техните семейства; 
 Осигуряване на подкрепа за обгрижващите хората с деменция; 
 Подкрепа на научно-изследователската дейност за деменциите. 

 
 
 
2.4. Неправителствени организации  и защита правата на хората с деменция и техните 
близки  

Основната задача на неправителствените организации (НПО) е да защитават правата и да 
осигурят подкрепа на близките на хората с деменция. Те са подложени на голям 
психологически, физически, емоционален и финансов стрес, както и на социално 
изключване през годините на болестта. Хората с деменция често изискват 24-ва грижа и 
присъствие на близък, за да не бъдат в опасност, те или други хора, поради естеството на 
заболяването.  

 
Необходимо е хората с деменция и техните близки да имат социално застъпничество, тъй 
като те често срещат големи затруднения при решаването на редица проблеми. 
Трудностите най-често се коренят в недостатъчното знание на обществото като цяло 
относно деменциите, в ограничения достъп до подходящата информация, в 
стигматизацията на деменцията в общественото съзнание. 
Затова една от основните задачи на НПО е да защитава човешките права и етичните 
принципи при лечението и грижите за хората с деменция.  
Декларацията от Глазгоу прокламира правата, достойнството и автономията на хората с 
деменция, а именно: 

 Правото на навременна диагноза; 
 Право на достъп до качествена следдиагностична подкрепа; 
 Право на индивидуализирани, координирани и качествени грижи през цялото време 

на заболяването; 
 Право на равен достъп до лечение и терапевтични интервенции; 
 Право на уважение и участие в общността. 

 
След поставянето на диагнозата хората с деменция и техните близки се нуждаят в най-
голяма степен от подкрепа. Следдиагностичната подкрепа и грижи трябва да бъде 
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интердисциплинарна, да комбинира дейности от здравните и социални услуги, правна 
подкрепа, психо-социална подкрепа за пациентите и техните близки. 
 
Различните действия, насочени към широката общественост, повишават обществената 
чувствителност към проблемите на деменцията и така се създават условия за намаляване 
на стигмата в тази сфера, както и за ограничаване на социалната изолация на хората с 
деменция и техните близки. Една от основните препоръки на Алцхаймер-Европа е 
повишаване на обществената осве 
доменост и чувствителност към деменцията във всички страни-членки на Европейския 
съюз, което остава като една от основните задачи на НПО. 
 
През последното десетилетие в България са създадени неправителствени организации, 
чиито усилия са насочни към подобяване качеството на живот на болните с БА и техните 
семейства – Гражданско сдружение „Алцхаймер – България”, Фондация „Състрадание 
Алцхаймер България”, Българска организация "Живот с деменция".  
Националната стратегия подкрепя активната роля на НПО при съдействието и подкрепата 
на хората с деменция и техните близки. НПО подпомагат осигуряването на социална 
закрила, застъпничество и защита на техните права. 

 
 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ 

Националната стратегия ще осигури координирана, навременна и ранна диагноза и 
лечение на хората с деменция. Тя ще гарантира условията за грижите и интеграцията им в 
обществото. Стратегията определя основната рамка за постигане на препоръките на 
Европейските съюз и СЗО в тази насока. Стратегията посочва основните приниципи на 
плана за действие, за менажирането, наблюдението и анализа на дейностите. 
 
 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА 
1. Ранно/навременно разпознаване и диагноза на заболяването 
2. Достъп до различни възможности за антидементна терапия и грижи 
3. Организиране на координирана медицинска и социална подкрепа на хората с деменция, 
техните семейства и болногледачи и повишаване на качеството им на живот 
4. Правна уредба за защита на човешките права на хората с деменция и техните близки 
 
 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА: 
1. Мултидисциплинарен подход 
2. Стремеж към дестигматизация сред професионалистите и обществеността 
3. Планиране на реалистични възможности за действия 
4. Индивидуализирано лечение и грижи 
5. Равен достъп до услугите 
6. Спазване на човешките права 
7. Финансова устойчивост 
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4. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В БЪЛГАРИЯ 

 
4.1. Епидемиология на деменциите  
 В периода 2008 -2011г. в България бе проведено проучване, имащо за цел да 
определи разпространението и видовете деменция, както и лекото когнитивно нарушение 
при лица над 65 г. (цитиране). Установените проценти са съпоставими със съобщените в 
проучвания с подобни по възраст и раса контингенти, проведени в Европа, Америка и 
Австралия -   7.2% пациенти с БА, 6.7 са с ЛКН, като БА е най-честият тип деменция 
(3.1%), последван от СД (2.0%). (Ivan Dimitrov, Latchezar Traykov, et al. 2012, Am J Alzheimers Dis 

Other Demen. 2012r;27(2):131-5. Дисертационнен труд) 
Тези данни създават достатъчно добра аргументация за фокусиране върху проблема и 
социалното му значение.  
 
В България няма координирана регистрация на реалните случаи на хора с деменция, 
диагнозата се поставя основно в неврологичните клиники с кодове  МКБ G31.0, МКБ 
G30.0, МКБ G30.1 и др. 
Националният център за обществено здраве и анализи към МЗ събира данни основно за 
хоспитализирани и наблюдавани пациенти в психиатричните клиники и практики. 
Справката за хоспитализация и наблюдение на пациенти с деменция в психиатричните 
заведения в България показва: 
- Хоспитализирана заболеваемост по области и възрастови групи за 2017г. – всички 
деменции 12,2 на 100 000, ранни (от 18г. до 64 г.) -4,6, над 65 г. 44,7 на 100 000. 
- Брой хоспитализирани  за 2017г общо 862 болни в психиатричните клиники с диагноза 
„Деменция” (Болест на Алцхаймер, съдова деменция). 
- Болни под наблюдение с Деменция (F00 - F03) в психиатричните заведения и структури  
от около 34 на 100 000.  
 

Общи данни относно разпространението на дементно болни в източноевропейския 
регион 
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(Mehrabian, Traykov, et al.  Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2019; INDEED Expert Survey, 2019) 

4.2. Диагностика, лечение и грижи за хората с деменция 
 
Направлението "дементология" се развива в България след 2000 г. с основен център 
Клиниката по неврология на УМБАЛ "Александровска", Катедра по неврология, МУ - 
София. Понастоящем клиниката е с водеща роля за диагностиката, лечението, обучението 
и научно-изследователската дейност в тази област. 
 

 Експертен център в УМБАЛ "Александровска": 

 Експертният център напълно съответства на т.н. Memory Clinic (Център за 
изследване на паметта) и е основен референтен център по проблемите на деменциите за 
България. Екипът е член на Европейския консорциум за болестта на Алцхаймер (European 
Alzheimer Disease Consortium, EADC) от 2007, участва в редица европейски структури като 
Дунавската мрежа за обучение и грижи по деменция (Danubian Network for Dementia 
Education and Care), Управителния съвет на JPND, Society EAN научен панел поALS and 
FTD, Dementia and cognitive disorders и Higher cortical functions. 

Персонал – 6 невролози, 2 невропсихолози. 

 Експертен център в болница "Свети Наум" 
Персонал 

 Експертна дейност – Специализирана комисия за лечение на болест на Алцхаймер 
 

 Експертен център в Трета градска болница- София 
 Персонал 
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 Експертна дейност – Специализирана комисия за лечение на болест на Алцхаймер 
 
???Експертен център в "Царица Йоана" - София??????? Комисия????? 
 

 Експертен център в УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив,  
Персонал 

 Експертна дейност – Специализирана комисия за лечение на болест на Алцхаймер 
 

 Експертен център във УМБАЛ "Света Марина" Варна 
Персонал 

 Експертна дейност – Специализирана комисия за лечение на болест на Алцхаймер 
 

 Експертен център в УМБАЛ "Д-р Г. Странски" Плевен 
 Персонал 
 Експертна дейност – Специализирана комисия за лечение на болест на Алцхаймер 
 

 Експертен център в УМБАЛ-Русе 
 Персонал 
 
Подготвени специалисти дементолози в София ("Царица Йоанна", Токуда, други), Шумен, 
Търговище, Стара Загора, Монтана, Враца, Пловдив (д-р Мавров, клиника „Пълдин”) 
 
 
През 2014 г. бе създадено Българското дружество по деменции (БДД) - водещата 
организация в областта, която цели обединяване на усилията на специалисти, научни 
центрове, институции, обществени и други организации за въвеждане на високи 
професионални стандарти в профилактиката, диагнозата, лечението и рехабилитацията на 
деменциите. БДД има повече от 100 активни членове.  
Разпространение на научни постижения - от 2017 г издава списанието "Неврология и 
невропсихология", издадени са монографии; провеждат се ежегодни конференции и  
симпозиуми от национално значение и с международно участие; от 2014 г. се провежда 
продължаващо обучение за невролози и други специалисти - Академия "Деменции". 
БДД е медиатор в постдиагностичните грижи, подпомагане на координираните 
медицински и социални услуги за хората с деменция и техните близки и болногледачи.  
 
4.2.1. Организация на медицинските услуги за хората с деменция 
 

 Специалисти 
Беше създадена мрежа от специалисти-невролози с водещ експертен център по 
дементология в УМБАЛ „Александровска” ЕАД. 
 

 Консенсуси за диагноза и лечение на заболявания, протичащи с деменция -  
Първи консенсус – 2003 г. 
Втори консенсус – 2007 г. 



 

14 

 

През 2015 г. е приет трети актуализиран Национален консенсус за ранна диагностика и 
лечение на болестта на Алцхаймер (БА) и другите деменция. Той отразява най-новите 
международни диагностични критерии, включително с приложение на достъпните към 
момента биомаркери.  
От 2013 г. в България функционират Специализирани комисии за лечение на болест на 
Алцхаймер като лечението е частично реимбурсирано. Специализираните комисии са 
определени към водещи неврологични клиники в университетски болници.  
  
4.2.2. Организация на социалните услуги 
 
Очаква се становище от експерти 
 
Съгласно съвременните препоръки услугите и грижите за хората с деменция се насочват 
основно към общността. 
Съотношение между институции и услуги в общността. 
Съществуваща мрежа от институционални грижи (различните видове домове, брой, 
разпределеност из страната, % хора с деменция в тях, съотношение персонал/живеещи в 
домовете, съотношение държавни-общински- частни, % обновени домове работещи по 
съвременни критерии и програми за персонализирана грижа). 
 
Почти всички грижи за пациентите се извършват изключително за сметка на семейството и 
близките на пациентите, без да се получават компенсации. В напредналите стадии на 
деменция за един пациент е необходимо да се грижат поне двама души за пълното му и 
постоянно обгрижване. Използването на професионална помощ по домовете като 
медицинска сестра или социален работник е рядкост и изключение. 
 
Въпреки важните стъпки в посока развитие и приложение на нов подход за работа с 
институциолизирани хора с деменция, качеството на грижите в различните домове за хора 
с деменция се различава значително. Повечето институции за постоянни грижи не са 
приспособени към съвременните критерии и изисквания за материалната база и персонала. 
 
 
 
4.3. Подготовка на медицински и немедицински специалисти 
 

 Магистри - Темата "деменции" в обучението по неврология за студенти присъства, 
но не достатъчно 

 медицина 
Включването на модула „Когнитивни нарушения“ в програмата на студентите по 
медицина от КОГА, примерен брой на преминалити обучението. 
 Свободно избираем модул "Мозъчна организация на когнитивните процеси и 
когнитивните нарушения" за студенти 

 психология - включено в обучението в Нов български университет 
 медицински сестри 
 социална работа 
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 Специалисти – включено базисно познание, диференциално-диагностични аспекти 
в обучението на специализантите 

 невролози -   
 обща медицина (ОПЛ)???,  
 медицински сестри,  
 социални работници ???? (те са магистри, няма друга специалност?) 
 клинични психолози - включено в обучението 

 Докторанти по медицина към МУ-София, Пловдивския медицински университет  
 Високоспециализирана дейност - от 2008 към МУ-София. Сертифицирани 

специалисти невролози и клинични психолози (общо 35????, включително хората 
от комисията) – 24 невролози, 5 клинични психолози, 4 се обучават 

 Следдипломно обучение - провеждат се краткосрочни тематични курсове (3 дни) в 
МУ – София за ранна диагностика и лечение когнитивни нарушения и деменции 

 невролози 
 психиатри 
 клинични психолози 
 общопрактикуващи лекари 
 медицински сестри 

 
 Периодично продължаващо изнесено обучение в различни райони на страната за 

невролози и ОПЛ, Академия „Деменции” – допълнително организирано чрез БДД 
 

 
Въпреки провежданите обучения броят на подготвените специалисти-дементолози е 
недостатъчен предвид нарастващия брой на хората в риск от дементен процес в страната. 
Също така съществуващите специалисти са неравномерно разпределени на територията на 
страната. 
 
 
4.4. Обобщение 
  
Към момента се отчита съществено изоставане в комплексните грижи за пациентите 
спрямо утвърдените европейски стандарти и препоръки: 
 недостатъчен брой специализирани центрове за диагностика, терапия, консултации, 

проследяване, информация и подкрепа, липса на програми за превенция  
 недостатъчна подготовка на професионалистите (лекари, медицински сестри, 

психолози, социални работници и др.) за ранна и навременна диагноза на когнитивни и 
поведенчески промени/дефицити/нарушения, често игнориране и недооценяване на 
първите признаци на промяна и когнитивен спад, което забавя ранното и навременно 
поставяне на диагноза и лечението  

 ограничен брой специализирани дневни центрове за хората с деменция с възможности 
за различни социално-психологически терапевтични интервенции 

 недостатъчен брой специализирани институции за временно или постоянно 
настаняване на хората с деменция при желание от страна на пациента и семейството 
му.  
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 недостатъчно развити услуги за кризисни ситуации и палиативни грижи  
 недостатъчна информираност и координираност на службите/институциите 

ангажирани с грижите за хората с деменции, липса на координация между здравните и 
социалните услуги 

 недостъпни социални услуги за хора в ранните фази на заболяването, неразвита 
политика за грижа за хора с деменция с ранно начало/самотни хора 

 недостатъчна подготовка на персонала в специализираните домове, институции, 
здравни заведения, които се грижат за хората с деменция 

 липса на професионално подготвени асистенти за ежедневните грижи за хората с 
деменция в домашна обстановка.  

 недостатъчна информираност и сензитивност на обществото за БА и другите деменции 
и за възможностите за диагноза, терапия и грижи за пациентите и техните семейства, 
политики за преодоляване на стигмата, етични аспекти 

 липса на адекватна нормативна база за защита на човешките права на хората с 
деменция и техните семейства в различните стадии на деменцията, както и система за 
приложението й. Развитието на болестта поставя въпросите за евентуално 
ограничаване на различни дейности (напр. шофиране), пренасочване към подходяща 
дейност (за дементните състояния с ранно начало, преди 65 г възраст), избор на място 
за живот, доверено лице, участие в различни клинични изследвания, проучвания и др. 

 
5. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 
5.1. Ранна/навременна диагноза и лечение.  
 (връзка с Министерство на здравеопазването, професионални организации) 

Целта на стратегията е да се осигури навременна, координирана и широко 
достъпна процедура за ранна диагноза и лечение на хората с деменция.  Ранната и 
навременната диагностика на деменциите е основна цел на стратегията. 

Ако има съмнение за деменция е необходимо да се стимулира бързият достъп до 
диагноза и лечение независимо от възрастта, условията или нарушенията. За хората с 
неуточнена деменция/когнитивни нарушения е важно да се започне най-адекватното 
лечение/превенциия възможно най-рано съобразно актуалните клинични диагностични 
критерии.  

Важно е разпознаването на най-ранните прояви на дементните синдроми, особено  
на лицата с повишен риск и в предементната фаза на дементния синдром. Това е стадият 
на ЛЕКОТО КОГНИТИВНО НАРУШЕНИЕ (ЛКН)/ леко неврокогнитивно разстройство. 
Лекото когнитивно нарушение  е преходно състояние на когнитивните промени между 
нормално стареене и много ранна деменция. ЛКН е включен като предиктор на клинична 
БА в  ревизията на Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, V-th Edition (DSM-
V).  

Необходим е мултидисциплинарен подход за идентифицирането на набор от 
достатъчно надеждни маркери за ранна диагностика на деменциите. 
Мултидисциплинарният подход обединява усилията на ОПЛ, невролози, невропсихолози, 
психиатри, неврорадиолози, клинични лаборанти, генетици и други медицински 
специалисти за определяне на пациентите с повишен риск за развитие на БА или друга 
деменция. Това е особено важно на предклиничните етапи на дементните състояния, 
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когато идентифицирането на болестта в най-ранната фаза позволява адекватна медицинска 
и психологическа и социална грижа за пациента и семейството му. На ранните етапи може 
да се прецени рискът от развитие на дементен процес и да се изработи план за 
превенция/грижи за пациента с БА или друга деменция.  
 
5.1.1. Първично ниво: ролята на ОПЛ - 
 от оплакванията/рискови ситуации към откриване на пациентите, застрашени от 
развитие на деменция;  следдиагностично проследяване, координиране на грижите 
 
 От ключово значение е  ОПЛ да са информирани по проблемите на деменциите. 
Обучените и тренирани медицински специалисти от първичната помощ (ОПЛ и 
медицински сестри) могат да извършват скринингови процедури и превантивни програми 
при хора суспектни за когнитивни нарушения и деменция. ОПЛ може да насочи пациента 
към специалист-невролог да диагностично уточняване в доболнична помощ или чрез 
хоспитализация. ОПЛ следва с помощта на специалистите невролози и психиатри да 
организира проследяването и  продължаващото лечение и грижи. Адекватното лечение на 
хората с деменция на първично ниво изисква да се определят техните конкретни нужди и 
проблеми, да се насочат към точните диагностични процедури и лечения. В този процес 
ОПЛ си сътрудничи с други специалисти, служби и услуги, с близките на хората с 
деменция. 
 ОПЛ започва диагностично-лечебни процедури при следните случаи на 
новооткрити когнитивни нарушения: 

 при наличие на когнитивни оплаквания от страна на пациента 
 при съобщаване от страна на семейството на пациента за когнитивни нарушения и 

проблеми в справянето с ежедневните функции или рискови ситуации 
 когато медицинският персонал забележи прояви и/или проблеми във 

функционирането на пациента, суспектни за дементен процес 
  
 Целта на диагностичния процес в първичната практика в доболничната помощ е: 

 Откриване на хората с когнитивни нарушения чрез клинично интервю и използване 
на кратки скриниращи инструменти 

 Изключване на основните причини за обратими дементни състояния, които 
представляват до 15% от всички деменции, и при наличие да се лекуват 

 Откриване, насочване към специалист и започване на лечение на депресия като 
отделно заболяване, което често се среща при възрастни хора и бива пренебрегвано, 
но също може да  бъде първи признак на дементен процес 

 Изпращане на пациента към подходящ специалист за диагноза и лечение 
(фармакологична и не-фармакологична) 

 Превантивни програми и грижи – координирани действия с превантивни програми 
за контрол на сърдечно-съдови и мозъчно-съдови рискови фактори; програми за 
превенция на мозъчното стареене  

 Проследяване на състоянието на пациента – установяване на странични ефекти от 
фармакологично лечение, преодоляване на кризисни ситуации и насочване към 
съответните звена при нужда (ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ), насочване за палиативни 
мерки (ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ) 
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 Включване на деменцията в цялостния лечебен план и грижите на конкретния 
пациент в колаборация с близките и болногледачите на пациента 

 

Основната рамка на детекция и диагноза на НКР

• Основното
предизвикателство по
отношение на ранната
диагноза е липсата на
детекция на ниво ОПЛ в
цяла Европа

ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ:

 Ролята на ОПЛ в детекция на
НКР

 Ролята на сестрите в
детекция на НКР

Начините на реимбурсиране

Етиологичната диагноза на НКР е
много комплексен подход с
различни нива и инструменти на
клиничната практика и научните
изследвания
ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ:
Създаване на общ консенсус за
диагностичен подход
Определяне на ролята на
ОПЛ/специалисти в различните нива
Реимбурсиране на разходите на
валидизирани биомаркери (вкл.
ликворни биомаркери)
Създаване на експертен център за
диагноза, лечение и грижи на редки
заболявания, протичащи с деменция

След диагностичната 
подкрепа има решаващо 
значение за качеството на 
диагнозата 

ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ:

Ролята на ОПЛ/специалисти в
следдиагностичното
проследяване и лечение

Начини на реимбурсиране

Превантивни програми?

Нефармакологична
интервенции

ДЕТЕКЦИЯ
СЛЕД

ДИАГНОСТИЧНА
ПОДКРЕПА

Диагноза на НКР / ДЕМЕНЦИЯ

Eтиологична диагноза

 
5.1.2. Диагностични процедури за ранна/навременна диагноза от ОПЛ или клиничен 
психолог/невропсихолог 

Медицинският екип от първичната практика (ОПЛ/медицинска сестра) или 
клиничен психолог/клиничен невропсихолог провежда скринингови изследвания за 
когнитивни нарушения и поведенчески промени с помощта на  невропсихологични скали 
за бърза оценка на когнитивния и поведенческия статус на пациентите, както и по 
отношение на евентуални специфични нарушения. Медицинските специалисти трябва да 
преминат през специализирано обучение и тренинг за работа с необходимите методики, да 
следват и периодично продължаващото обучение в областта на  деменциите. 

 Необходимо е осигуряване на достъпност и разпространеност на скрининговите  
инструменти за специалистите чрез реимбурсирането на скрининговите дейности на ниво 
първична и специализирана медицинска помощ.  
 
5.1.3.   Насочване на пациенти със съмнение за деменция към специалист  
 
 Пациент със съмнение за деменция се изследва от специалист - невролог  след 
насочване от ОПЛ или клиничен психолог/клиничен невропсихолог. Специалистът 
анализира първичните данни и изследвания, провежда и/или организира последващите 
необходими изследвания (подробно невропсихологично изследване, невроизобразяване, 
лабораторни и други изследвания) съгласно установените диагностични процедури. 
Специалистът-невролог потвържва или уточнява диагнозата съгласно приетите 
диагностични критерии и започва необходимото лечение (дадени в приложение). 
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 Необходимо е да се изготви индивидуален план с препоръки за връзка със 
съответни междудисциплинарни услуги, предлагащи превантивни програми, проследяване 
на хората с деменция, при координиращата роля на ОПЛ.  
 Успехът на лечението и промяната на състоянието на пациента трябва да се 
документира с клиничен преглед, изследвания, анамнестични данни. 
Представяме Ви общ модел за йерархична и индвидуализирана диагностична стратегия, 
която е предложена на базата на съгласуваност на Европейските експерти (включително 
българските) в рамките на програмата Act on dementia. 

 
 
Lyon Institute For Elderly, Hospices civils de Lyon, France 
Clinical and Research Memory Centre of Lyon, Lyon 1 University 
5.2. Следдиагностично лечение и грижи за хората с деменция. 
(Връзка между МЗ и МТСП, други институции) 

Ранната диагноза и планът за лечение и грижи може значително да забавят 
прогресиращия ход на заболяването. Ранната диагностика трябва да завършва с 
индивидуален план за лечение и постдиагностични грижи за пациента. Този първи 
етап, както и създаването на условия за реализация на индивидуалния план, следва 
да бъдат основна задача на предлаганата Национална стратегия.  
 
5.2.1. Индивидуална оценка и план за лечение и грижи 

Планът за грижи включва информация за заболяването, препоръки за терапия 
(медикаментозна и немедикаментозна), препоръки за взаимносвързани услуги от различни 
специалисти с начина на достъп до тях, препоръките за профилактика, периодичността на 
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проследяване на пациента, предлаганите видове подкрепа на пациента и семейството му, 
начините на съдействие при соматични усложнения и кризисни ситуации. Всички 
съвременни документи, касаещи следдиагностичните грижи, подчертават индивидуалния 
подход при определянето на най-подходящите и достъпни комплексни грижи за хората с 
деменция.  

Индивидуалната комплексна оценка и план за лечение и грижи се базира на 
консултациите на различните специалисти (невролог, невропсихолог, психиатър, 
кинезитерапевт/рехабилитатор, социален работники др.) при съобразяване на 
съпътстващите заболявания с координиращата роля на ОПЛ. Индивидуалният план е 
съобразен с етиологичната диагноза, тежестта на нарушенията, етапа от дементния процес, 
предполагаемата прогноза за хода и проявите на заболяването, ресурсите на семейството 
на пациента. Индивидуалният план е конкретен и включва достъпните в региона 
услуги, вкл. начините за достъп. 

Неизменна основна част от индивидуалния план е оценката на ресурсите на хората 
с деменция и на техните семейства и близки. Това е от изключителна важност за 
организацията и планирането на грижите. В индивидуалния план следва да се уточни 
достъпа до предлаганите медицински и социални услуги, периодичността на проследяване 
и оценка на ефективността на терапевтичнте интервенции (медикаментозни и 
немедикаментозни), както и препоръчваните правни аспекти. 
КОЙ ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА  ИНДВИДУАЛНИЯ ПЛАН – КОМИСИЯ КЪМ 
СПЕЦИАЛИЗИРАН ЦЕНТЪР, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК,  
 
Терапевтичните възможности включват  

 Фармакологични средства 
 Не-фармакологични средства  

 Когнитивна рехабилитация/стимулация 
 Речева и езикова терапия  
 Трудотерапия 
 Физиотерапия 
 Поведенческа терапия 
 Музико/арт терапия 

 
Индвидуализираният подход за грижите включва: 

 Грижа в дома с асистиране в ежедневните дейносити 
 Дневни центрове 
 Центрове за временно настаняване 
 Места за постоянно настаняване 
 Мобилни услуги в общността (напр. Доставка на храна) 
 Настаняване в болница 
 Подкрепа на близките, семейството и болногледачите 
 Палиативни грижи и преодоляване на кризисни ситуации 
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Ранната диагностика трябва да завършва с индивидуален план за 
лечение и постдиагностични грижи за пациента

Индивидуална оценка и план за грижи

Информация за заболяването
Препоръки за: 
 терапия (медикаментозна и 

немедикаментозна)
 взаимносвързани  услуги и достъпа 

до тях
 периодичност на проследяването
 вторична профилактика
 предлаганите видове подкрепа
 начините на съдействие при 

усложнения и кризи
 съдействие на самотни хора с 

деменция

Най-подходящите и достъпни грижи 
в региона

Планът се изготвя въз основа на оценката 
от няколко специалисти 

• Невролог
• Невропсихолог
• Психиатър
• ОПЛ
• Кинезитерапевт/рехабилитатор
• Социален работник
Планът е съобразен с:
 Етиологичната диагноза
 Етап /тежест на синдрома
 Симптомите
 Предполагаема прогноза
 Палеативни грижи

Координация?

 
 
 
5.2.2. Координация на здравните и социални грижи  
 Необходима е регламентирана координация между структурите и специалистите от 
здравната и социалната система, които предоставят дългосрочни грижи за пациентите с 
деменция.  
 Подходящо звено за координация на проследяването, лечението и грижите за 
хората с деменция е първичната лекарска практика, ОПЛ. ОПЛ е информиран за здравния 
статус на пациента и има достъп до необходимите медицински изследвания и структури. 
ОПЛ следва да разполага с необходимата информация за достъпните в региона 
медицински и социални услуги.  
 ОСОБЕНО ВАЖНО е да се създаде система за  информация за 
съществуващите в региона медицински и социални услуги на регионално, общинско, 
областно и национално равнище.  
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Координация между здравните и 
социални грижи

Информационна 
система?

Социални служби???
Общини???  

5.2.3. Проследяване на лечението и грижите 
 
 Периодичността на контролните прегледи на хората с деменция е обичайно през 6 
месеца до една година. При поява на нови симптоми или влошаване на състоянието се 
препоръчва преглед при ОПЛ, консултации със съответните специалисти или 
хоспитализация. 
 Необходима е периодична актуализация на индивидуалния план за лечение и 
грижи съобразно състоянието и нуждите на хората с деменция. При необходимост и 
съобразно потребностите и ресурсите на хората с деменция и техните семейства може да 
се предложи настаняване в институции за временни или постоянни грижи. 
 
 
5.2.4. Терапия и грижи при кризисни ситуации и остри психотични състояния 
 
Подготовка/Обучение на ОПЛ/екипа от първичната помощ за разпознаване на симптомите, 
за координирани действия със специалистите. 
 
5.2.5. Палиативни грижи 
 
Пациентите с напреднала деменция се нуждаят от специално адаптирани палиативни 
грижи. Професионалистите, осигуряващи тези грижи, трябва да имат допълнителна 
подготовка относно: 

 Спецификата на комуникацията при хората с деменция 
 Поведенческите проблеми, които често присъстват в крайната фаза на болестта 
 Облекчаване на физическите проблеми и болковия синдром 
 Съобразяване със съпътстващите заболявания и усложнения 
 Специфичните нужди на близките на хората с деменция, включително процеса на 

дискутиране и вземане на решение за траурните церемонии и други въпроси 
свързани със смъртта на пациента 

 Подкрепа на близките 
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Персоналът трябва да има периодично продължаващо обучение. 
 
Европейската Асоциация за палиативни грижи дава препоръки (библиография) в следните 
насоки: 

 Палиативните грижи могат да подобрят качеството на живот при напреднала 
деменция чрез облекчаване на симптомите в зависимост от конкретните нужди на 
хората с деменция. 

 Първостепенна цел и основен приоритет при палиативните грижи е облекчаването 
на симптомите 

 Близките на хората с деменция трябва да бъдат поканени да участват в решенията 
за лечението. 

 Ако са известни предварително, предпочитанията на хората с деменция относно 
последните им дни следва да бъдат уважени, когато това е възможно. 

 Планирането на последващите грижи следва да се разглежда като динамичен 
процес 

 Препоръчително е да се предложи на хората с деменция обсъждане на бъдещите 
грижи на по-ранен етап от развитието на болестта 

 Периодичен преглед на текущите грижи и лечение и съобразяване с нуждите на 
пациентите 

 Приложение на фармакологични и нефармакологични подходи за облекчаване на 
симптомите 

 
5.3. Създаване на центрове за диагностика и комплексно лечение и грижи за хората с 
деменция (връзка с МЗ, с МРРБ, общини, други институции) 
 
5.3.1. Създаване на мрежа от специализирани центрове за диагностика, лечение и грижи 
за  хората с деменция, включително за ранни и наследствени форми на деменция 
 Съществуващите специализирани диагностично-консултативни центрове в 
България са изключително недостатъчни  и неравномерно разпределени в страната. 
Необходимо е да се създадат нови / развият съществуващите експертни центрове, които да 
бъдат осигурени с необходимите специалисти дементолози и невропсихолози, както и с 
други специалисти от помагащите професии – психолози, социални работници 
(мултидисциплинарни екипи). Това ще гарантира навременна диагностика и 
диференциална диагностика на дементните състояния, а също и последващата комплексна 
грижа за пациентите и семействата им. 
 Целта е всички нуждаещи се да имат навременен достъп до висококвалифицирана 
помощ за ранна диагностика и терапевтични въздействия. Необходимо е създаване на 
повече диагностично-консултативни центрове във всички области на България, които 
могат да бъдат и координатори за дейностите по Националнната стратегия в съответните 
области. Дейността на тези центрове е свързана с:  

 Диагностично уточняване 
 Оценка на нарушенията в когнитивната сфера и автономията в ежедневното 

функциониране 
 Уточняване на ресурсите на пациента и неговото семейство за справяне със 

заболяването 



 

24 

 

 Оказване на методична помощ за изработването на индивидуалните планове за 
грижи за конкретния пациент и неговото семейство, който включва 
медикаментозната терапия, проследяването, други не-фармакологични 
терапевтични въздействия (когнитивна стимулация, психотерапевтични срещи), 
консултиране и подкрепа на пациента и семейството 

 Разработване и осъществяване на не-фармакологични интервенции 
 Изготвяне на експертизи за състоянието на пациента 
 Осигуряване на информация за заболяването, лечението, обучението на 

специалистите, възможностите за помощ и подкрепа 
 Осигуряване на психо-социални грижи, срещи на групи за взаимопомощ, 

дискусионни групи и др. 
 Осигуряване или участие в обучение на специалисти и на болногледачи/здравни 

асистенти  
 Осигуряване на срещи с представители на неправителствени организации по 

правно-етични проблеми на пациентите 
 Разработване и участие в научни изследвания 

5.3.3. Създаване на дневни центрове за хора с деменция 
 Необходимо е да се развие мрежа от ресурсни дневни центрове, които да 
провеждат по места някои от дейностите от индивидуалния план от грижи на пациента. 
Специалистите (психолози, социални работници, медицински сестри, рехабилитатори, 
кинезитерапевти) в дневните центрове ще помагат в организацията на ресурсите на 
пациента и семейството му за дневна грижа, като осигуряват ежедневни почасови грижи, 
когнитивни и физически занимания, социални активности и контакти, социално-
психологическа подкрепа на хората с деменция и семействата. 
 В дневните центрове (или в някои от тях) следва да има екип от специалисти-
дементолози, които да консултират на регионално ниво и да бъдат в помощ на 
медицинските екипи от първичната помощ (ОПЛ). 
 
 
5.3.4. Създаване на регионални места за временно и постоянно настаняване и грижи 
  
Съгласно съвременните препоръки услугите и грижите за хората с деменция трябва да 
се насочват основно към общността/местно равнище. 
 
Необходима е една по-гъвкава система за пребиваване в специализираните 
домове/институции с възможности за временно настаняване на пациентите с деменция, 
което много подпомага семействата и същевременно не разрушава връзките с пациентите.  
 
Клиничният ход на заболяването води до тежка загуба на автономията на пациентите с БА 
и други деменции. Някои пациенти остават за постоянни грижи в специализирани 
домове, които в България са крайно недостатъчни и като цяло не са добре пригодени за 
нуждите на тези пациенти. Част от институциите/домовете за възрастни хора и хора с 
деменция са възприели съвременните концепции за работа и грижи, които са основани на 
психо-социалната работа, индивидуалното лечение, откриване и посрещане на нуждите и 
очакванията на живеещите.   



 

25 

 

 
Основните изисквания за съвременните специализирани домове са: 

 наличието на обучен персонал, включително социални работници, психолози, 
професионални здравни асистенти за хора с деменция,  

 осигуряването на достъп до квалифицирани лекари-дементолози и невропсихолози,  
 осъществяването на разнообразни програми за рехабилитация, когнитивна 

стимулация, социални контакти. 
 
Планирано съотношение между институции за временно и постоянно настаняване 
Планирано съотношение между институции и услуги в общността (дневни центрове, 
домашни грижи, домашни асистенти, социални услуги, публично-частно партньорство) 
Изграждане/разширяване на социалните местни услуги, организиране на нови видове 
услуги за хора с деменция. 
Интегриране с грижите за семействата на хората с деменция - информация, обучение, 
подкрепа, групи за взаимопомощ и др. 
Създаване на връзки, повишаване на информацията за предлаганите услуги 
 
5.4.  Обучение и тренинг на професионалистите, ангажирани с диагнозата, терапията и 
грижите за хората с деменция (връзка с МОН, професионални организации) 
 Разширяване на обучението на медицинските специалисти от всички нива за 
разпознаване на първите симптоми – лекари-специалисти, ОПЛ, медицински сестри, 
психолози, социални работници, обучение и подготовка на специализирани болногледачи. 
 Провеждане на  съвместни дейности с научните медицински дружества и 
професионалните сдружения за осъществяване на дейностите по обучението на 
медицинските специалисти. От две години БДД провежда обучения и тренинги на ОПЛ от 
страната за ранно разпознаване на симптоми на дементния процес и работа със 
скринингови невропсихологични методи. 
 Провеждане на обучения и тренинги в специализираните центрове по деменции за 
всички нива на ангажираност на различни видове специалисти. 
 Провеждане на продължаващо актуализирано обучение на всички 
професионалисти, участващи в диагнозата, терапията и грижите за хората с деменция. 
 
 
5.4.1. Включване в съществуващите програми за обучение на темата "деменции" за всички 
професионалисти, които имат редовни контакти с възрастни и хора с когнитивни 
нарушения - ОПЛ, невролози, психиатри, психолози, социални работници, медицински 
сестри.   
 
Необходими са промени в програмите за обучение: 

 стандартизиране на базисното обучение по темата "деменции" на магистърско ниво 
 продължаващо медицинско обучение на лекарите и медицинските специалисти, 

които работят с възрастни пациенти. Осигуряване на финансова подкрепа на 
обучаващите се медицински специалисти, които прекъсват практиката си за 
периода на обучение 
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 допълнително обучение за медицинските специалисти, които използват 
невролептици, обучение за поведенческите и психологични симптоми при 
деменция, за нефармакологичните терапевтични подходи и интервенции 

5.4.2. Подготовка на персонала в домовете за хора с деменция 
 
5.4.3. Подготовка на персонала в медицинските заведения 
Периодични специализирани обучения и тренинги за медицинските сестри за 

 заболяванията, протичащи с деменция  
 обучение за поведенческите и психологични симптоми при деменция 
 за нефармакологичните терапевтични подходи и интервенции 

 
5.4.4. Подготовка на служителите в институциите, работещи с хора с деменция 
Първоначално и периодично обучение-тренинг  - социални служби, аптеки, финансови 
служби/банкови служители, поща, полиция и др. 
 
5.5. Подкрепа за семействата и болногледачите на хората с деменция (връзка с 
неправителствени организации, професионални организации, МТСП) 
 
Грижата за пациентите с деменция е почти изцяло отговорност на семейството на този 
етап в България. Семейството е основен източник за подкрепа на пациента, а това поставя 
членовете на семейството под огромно напрежение. Семейството има нужда от 
информация, за да планира разпределянето на ресурсите, да планира времето и 
ангажиментите си.  
Необходимо създаването на интернет сайтове, изготвяне и разпространение на брошури, 
наръчници, „горещи телефонни линии”, изграждане на местни и централни центрове за 
информация и координация. 
Създаване на съвременен модел за комплексни грижи насочен към базирани в 
общността  интегрирани медико-социални услуги за пациенти с деменция.  
Предоставяне на съвременен модел за дългосрочни грижи за възрастните хора и хората с 
деменция с преориентиране от институционални към комунално-базирани услуги на 
местно ниво.  
 
Доминиращите нагласи в обществото изискват да се разработят модели за комплексни 
грижи базирани предимно в домовете на пациентите с подпомагане на семействата и 
придружителите. Грижата за пациентите с деменция трябва да се обвърже с техните 
реални потребности, с оценка на ресурсите на семейството за осигуряване на лечение, 
придружители, мобилност и много други параметри. 
 
5.5.1. Осигуряване на информация за хода, спецификата, прогнозата на заболяванията, 
протичащи с деменция/осигуряване на информация за ползи и рискове на ранната диагноза 
 
5.5.2. Осигуряване на информация за достъпните в общността възможности за лечение и 
грижи 
 
5.5.3. Осигуряване на подкрепа и обучение на семействата и болногледачите  



 

27 

 

 
5.6. Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на стигмата "деменция"  
 
5.6.1. Медийни кампании 
 
5.6.2. Създаване на условия за "Приятелска среда за хората с деменция" 
 
 
5.7. Подпомагане на изследователската дейност в областта на деменциите (връзка с МОН) 
 
Насърчаване на научните и клиничните изследвания 
Болестта на Алцхаймер и другите деменции следва да се включат в приоритетите на 
научните изследвания в областта на здравеопазването в България за: 

 изучаване на рисковите фактори за развитие на болестта 
 изследване на факторите за превенция на заболяването 
 оценка на потребностите на болногледачите и семействата 
 оценка на въздействието на различни терапевтични процедури 
 Биомаркери за ранна диагноза на заболявания, протичащи с когнитивни нарушения 
 проекти за подкрепа на различни дейности на мултидисциплинарни екипи, 

включително с планиране на различни обучителни модули и 
 разработване на специализирани устройства и системи за подпомагане на грижите 

за пациентите в домашни условия 
 
Клиничните изследвания на пациентите с деменция поставят необходимостта от създаване 
на база данни чрез актуално епидемиологично проучване и пилотна програма за тестване 
на информационна система и нейното въвеждане. Такава информационна система ще 
подпомогне реализирането на здравните, социалните и финансовите политики свързани с 
предлаганата Национална стратегия. Системата е нужно да отчита установените 
когнитивни нарушения при рисковите групи по време на профилактичния преглед от 
първичната помощ. Изисква се регламентирането на подходящ дигитален формат за 
регистрация на резултатите от скрининговите дейности в първичната и специализираната 
медицинска помощ данните, информация за рисковите фактори при конкретния пациент. 
Анализът на тези данни може да бъде основа на популационните проучвания за рисковите 
фактори, факторите за превенция на заболяването и разпространението на заболяването в 
България, както и за планиране на необходимите ресурси за изпълнението на целите на 
програмата.  
 
Подкрепа на научно-изследователската дейност ще се осъществява чрез: 

 Министерството на образованието 
 Фонд научни изследвани 
 Министерството на здравеопазване 
 Министерството на регионално развитие 
 Медицинските университети 
 Европейски фондове 
 Колаборация с други Европейски експертни центрове  
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5.8. Правни аспекти (връзка с неправителствени организации, МП, НС) 
Етични аспекти: 

 Възможностите и компетентността на хората с деменция непрекъснато се променят 
и това предизвиква трудни етични въпроси, които трябва да бъдат разгледани 
своевременно.  

 Правата на хората с деменция трябва да се спазват по всяко време.  
 Здравната система и грижещите се за хора с деменция трябва да спазват 

биоетичните принципи на автономията (трябва да зачитат правото на индивидите 
да вземат своите собствени, информирани решения, основани на адекватна и 
навременна информация), да не причинят вреда,  да действат с благодеяние и 
справедливост (ползите и рисковете трябва да бъдат оценени).  

 Усилията трябва да се насочват за повишаване на способността на хората с 
деменция да се включват във вземане на решения относно грижите за тях, както и 
разработването на план за грижи.  

  Нуждите и желанията на хората с деменция трябва да бъдат основна роля в 
разработването и прилагането на планове и стратегии за грижи.  

• Разбирането на нуждите и желанията на хората с деменция изисква 
тълкуване, внимание, съпричастност и възприемчивост.  

• Разбирането на нуждите и желанията на хората с деменция води до 
постоянен диалог между лицето с деменция и грижещо се лице.  

 Лице, диагностицирано с деменция, не трябва да се разглежда автоматично като 
лице без право на самоопределение.  

 Информирано съгласие от хора с деменция трябва да се приложи по всяко време 
преди започване на лечение или интервенции.  

 
 
Хората с деменция не могат да защитят своите интереси, нужди и желания. Несъмнено те 
са една от най-уязвимите групи на обществото, от което следва, че се нуждаят от 
специална законова закрила.  
Деменцията е обичайно слабо познато и силно стигматизирано заболяване в общественото 
съзнание. Обществеността е недостатъчно запозната с проблематиката на деменцията, 
което води до неразпознаване,  омаловажаване и игнориране на проблемите, свързани със 
засегнатите хора и обгрижващите ги, включително до степен на социално изключване на 
страдащите от деменция. Обичайно близките на хората с деменция и болногледачите не 
получават подходяща подкрепа и са физически, емоционално и финансово изтощени. 
Всички засегнати пряко или косвено от деменция имат нужда от закрила, застъпничество и 
преди всичко от информация относно: 

 Навременната диагноза – ползи и рискове 
 Медицинските и социални услуги, особено достъпните им в общността 
 Различните видове подходящи терапевтични интервенции 
 Възможностите за социално-психологическа подкрепа, групи за самопомощ, дневни 

центрове, институции за временно и постоянно настаняване 
 Правната система и предлаганите възможности за планиране на бъдещето 
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 Потенциалните финансови компенсации 
 

Застъпничеството цели да гарантира  
 Индивидуализирана, координирана и качествена грижа и лечение по време на 

заболяването  
 Равен достъп до терапевтични интервенции  
 Достоен живот в общността 

 
 
Необходимо е осъвременяване на нормативната уредба във връзка с диагностиката, 
лечението и грижите за пациентите с различните видове деменция, както и изработване на 
стандарти за качество на предлаганите услуги.  
 
Поради клиничните особености на тези заболявания пациентите с БА и други деменции 
стават особено уязвими. Пациентите имат затруднения да оценят някои ситуации, поради 
което те лесно могат да станат жертва на недобросъвестни действия. Пациентите трудно 
могат да преценят, обсъдят и изберат различни грижи и услуги.  
Необходимо е да се обмислят и гарантират максимално етичните съображения на всички 
предлагани грижи за пациентите след поставяне на диагнозата. Особено важен въпрос 
представлява преценката на времето и мястото за настаняване в специализирана 
институция и представяне пред ТЕЛК. 
 
Специално внимание трябва да се обърне на спецификата на заболяванията, протичащи с 
деменция в по-млада възраст, на случаите на деменция с ранно начало (под 65 г. възраст), 
което поставя въпросите за тяхната ранна диагностика, професионалната реализация, 
социална и правна защита. 
 
Необходимо е да се развие нормативна уредба за подобряване на социалното подпомагане 
на болногледачите/асистентите, реимбурсиране и компенсация на времето за гледане на 
пациент с деменция. Могат да се предложат по-гъвкави схеми за обезщетение на хората, 
които се грижат за пациентите. Необходимо е да се осигурят начини на компенсация 
съобразно степента на загуба на автономия, подобно на ТЕЛК за пациентите 
 
Неправителствените пациентски организации, институции като Комисията за борба с 
дискриминацията, Омбудсмана на РБ, министерства - МТСП, МЗ, с водещата роля на МП 
би трябвало да координират усилията си за създаване на адекватна регулаторна рамка, 
защитаваща хората с деменция и техните права. Необходимо е да се инициира дискусия за 
начините на контрол на дейностите във връзка с диагностиката, лечението и грижите за 
пациентите с деменция.  Професионалистите съвместно с представители на пациентските 
организации следва да се ангажират при решаването на конфликти ситуации, при 
разглеждане на правни и етични проблеми, за да се гарантират правата на пациента и 
качеството на грижите за него.  
 
Взаимодействие с гражданското общество 
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За да се гарантира доброто и отворено управление в прилагането на политиките от 
различните сектори в подкрепа на хората с деменция, е необходимо да бъдат изградени 
постоянни и структурирани механизми на взаимодействие между заинтересованите страни. 
Настоящата стратегия си поставя за цел прилагането на политиките да бъде съпроводено с 
постоянен анализ и мониторинг на постигнатото, научените уроци и предизвикателствата, 
които следва да бъдат адресирани. Това ще допринесе едновременно както за подобряване 
на процеса на вземане на решение и участие, така и за провеждане на политика, близка и за 
хората, отразяваща възможно най-много гледни точки.  
Важен двигател за развитие на мерките, поставяне на актуалните теми, които следва да 
бъдат разгледани и защита на правата на хората с деменция, са гражданските организации. 
Те представляват пациентите, близките и различните професионални общности, 
ангажирани с грижата и подкрепата. Съществен елемент от политиката на ангажираните 
държавни институции е включване на най-ранен етап на структурите на гражданското 
общество в предлагане, обсъждане и приемане на добри решения за надграждане на 
политиките. Допълнително, за да бъдат развитие различни съвместни инициативи които да 
доведат до популяризиране на възможностите за подкрепа, лечение, както и за повишаване 
на информираността за заболяването и социалните промени, които обуславя, държавата 
подкрепя финансово съвместни инициативи в тази област.  
За да бъдат интегрирани ресурсите на всички ангажирани страни и партньори, държавата 
следва да развие законодателно различни форми на публично-частни партньорства. Това 
ще позволи да бъдат привлечени нови партньори от частния сектор в обединяване на 
възможностите и търсене на нови, иновативни и успешни решения.  
Мерки: 

1. Създаване на постоянен обществено консултативен орган с представители за гражданското 
общество за наблюдение изпълнението на Стратегията: 

- Обществено-консултативен орган, който може да се създаде към МЗ или към новия орган, 
който ще отговаря за тази политика;  

- Следва да включи всички заинтересовани страни, които са участвали в изработването и 
приемането на Стратегията: различни държавни институции, професионални организации, 
пациентски организации, НСОРБ и др.; 

- Задачите му следва да са мониторинг за изпълнение на стратегията, въвличане на 
заинтересованите страни, провеждане на обществени събития, популяризиращи темата и 
пр.  

2. Приемане на стандарти за обществени консултации: принцип на включване в работни 
групи, документи за консултации и пр.  

3. Създаване на програма за подкрепа на инициативи и дейности, насочени към 
популяризиране, превенцията на заболяването, необходимостта и формите за подкрепа и 
други теми свързани със Стратегията. 

4. Приемане на механизъм за създаване и развитие на публично-частни инициативи, 
постигащи предоставяне на по-качествени форми на подкрепа за лица с деменция.  
 

Защита и гаранции за правата на хората с деменция 
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Хората с деменция изпитват сериозни трудности в личното упражняване на правата си във 
всички сфери. Социалните последици на заболяването са изключително сериозни и водят 
до ограничаване на възможността лицето да се справя самостоятелно. Това често поставя 
хората с деменция в трудно положение от една страна да посрещнат самостоятелно 
нуждите си, а от друга - увеличава зависимостта им от грижите на други лица и 
институции. С напредването на заболяването положението може изключително да се 
усложни и на практика да се стигне до ограничаване, а дори и до невъзможност за пряко 
упражняване на права. Това положение поставя редица етични и правни въпроси, които 
българското общество следва да адресира и даде адекватен и хуманен отговор, приемайки, 
че дори и човекът да е болен, той/тя е човешко същество, на което се дължи грижа и 
подкрепа, а не изолация.  

През януари 2012г. България ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания1. Този документ, както и редица български национални закони създават 
гаранции за това, че хората с увреждания, включително и хората с деменция (като лица 
включват лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, 
която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното 
пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите2) следва да 
могат да упражняват своите права, включително достъп до здравни грижи (чл. 25), живот в 
общността (чл. 19), забрана от дискриминация (чл. 5), защита от експлоатация, насилие и 
тормоз (чл. 14), достъп до правосъдие (чл. 13), равнопоставеност пред закона (чл. 12), и 
други. Осигуряването на тези права изисква развитие на комплексен подход в провеждане 
на мерките за подкрепа, включително създаване на достатъчно гаранции, че ако правата 
бъдат нарушени, ще са налице ефективни методи за защита на хората с деменция и техните 
близки.  

Мерки: 
1. Въвеждане в законодателството на възможността за прилагане на предварителни 

пълномощни, и други форми на правни волеизявления, които биха облекчили лицата при 
упражняване на правата им. 

2. Осигуряване на подкрепа за получаване на правни съвети и помощ от лицата с деменция и 
техните семейства.  

3. Мерки за намаляване на административната тежест върху семействата при подготовка на 
документи и подаването им към различни институции.  

4. Провеждане на обучения на различни професионални общности (съдии, адвокати, 
доставчици на социални услуги, служители в държавни институции и др.) по темите на 
заболяването от деменция и социалния му ефект.  

 
 
Предложения за орган за изпълнение на политиката: 

                                                           
1 Ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 26.01.2012 г. - ДВ, бр. 12 от 10.02.2012 г. 
2 Чл. 1, дефиниция на лице с увреждане според Конвенцията.  
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1. Министерство на здравеопазването 

Принципал на здравната политика и публичните ресурси в тази сфера.  

Положителни страни: Негативни страни: 

Ангажираност на министерството с 
политиката 

Това е се слее с една от много задачи на 
министерството 

Осигуряване на публичен ресурс Изключително бюрократично и 
труднодостъпно за обикновения човек 

Възможност за по-голяма ангажираност на 
другите министерства 

Затруднено взаимодействие с по-широк кръг 
заинтересовани страни 

 

2. Създаден нов специализиран орган: 
 

Положителни страни: Негативни страни: 

Фокусирана политика Вероятност за трудности с взаимодействието с 
други министерства 

Достъпен за хората  

Възможност за включване на различни 
заинтересовани страни 

 

Възможност за развитие на проекти и 
инициативи с научно-изследователски 
характер, кампании и пр.  

 

Възможности за привличане на допълнително 
финансиране, дарения и пр.  

 

 

Възможностите за такъв орган са: 

- Държавна комисия – многочленен орган, подходящ когато има конкретна регулация, 
която проверява и следи за изпълнението; 
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- Изпълнителна агенция – трудно, тъй като обикновено се създават за решаване на по-
големи обществени проблеми и развитие на политики (напр. агенция за хора с 
увреждания, агенция за социално подпомагане, агенция за храните и пр.).  

- Научно-изследоватлекси иниститут, подобни: 
 Научно-изследователски институт по криминалистика към МВР: 

https://www.mvr.bg/nik; 
 Научно-изследователски строителен институт: 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0
%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D
1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%
D1%82%D1%83%D1%82 

 
 
6. Очаквани резултати от дейностите и или реформите, изразени чрез индикатори 
 
Бюджет, необходим за постигане на целите и резултатите 
 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  очаквани резултати 
  
С прилагането на Националната стратегия за хората с деменция се очаква въвеждането на  
координиран подход за превенцията, диагностиката, лечението и грижите за хората с 
деменция, което гарантира повишаване на качеството на живот на хората с деменция и 
техните близки в добронамерена, толерантна, грижеща се обществена среда, при 
регламентирани и оптимални взаимодействия на институции, специалисти, представители 
на неправителствения и частния сектори. Зададените основни насоки са специфични за 
проблемите на хората с деменция и не могат да бъдат отговорност на отделен участник в 
процеса на медицинска, психологическа, социална, финансова, правна грижа.  
 
БДД инициира в сътрудничество с МЗ дискусията по изработването на Националната 
стратегия за хората с деменция с твърдото убеждение, че мултидисциплинарният подход е 
ключът към оптималните грижи,  които обществото дължи да предостави според 
потребностите и ресурсите на всеки страдащ от деменция и на неговите близки. За 
прилагане на стратегията се изизсква разработване на План за действие. 
 
Деменцията е огромно бреме за семейството и грижещите се, поради което те се нуждаят  
от добра подкрепяща система за здравна, социална, финансова и правна защита.  
Мултидисциплинарният подход е ключът към качествено лечение и грижи. Съответните 
институции трябва да си съдействат и сътрудничат на всички нива – локално, регионално, 
национално, европейско.  
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