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СТАНОВИЩЕ 
 

По работен вариант на Концепция за Национална стратегия  
стратегия за хора с деменция от 4.06.2019 

 
 
 

Гражданско сдружение „Алцхаймер България“ е НПО с идеална цел в обществена полза. Нашата мисия 
е да работим за промяна на политиката, практиката и нагласите с цел подобряване качеството на живот на 
хората с деменция и на лицата, които полагат грижи за тях. 
 

Много благодарим  на авторите на Концепцията за възможността да изразим мнението на семействата, 
които полагат грижа за близките си и съчетават професионални и лични ангажименти, при липсата на 
професионална подкрепа от реформиращите се здравната и социална системи в България. 
 

1. Предлагаме Националанта стратегия да бъде както за хората с деменция, така и за хората, които се 
грижат за тях, за професионалистите и за членовете на семействата, които полагат 24 часови грижи 
в домашна среда. Това да е акцентувано още в заглавието на Концепцията. 
 

2. Авторите много компетентно са обяснили, какво е деменция, както във Въведението, така и на  стр. 
5, в глава 2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 
СТРАТЕГИЯ.  В т. 2.1. Основни понятия при изготвяне на Националната стратегия за хората 
с деменция има отново прекрасно обяснение на деменцията. За жалост не намерихме описани 
принципи, върху които авторите са базирали философията на Националната стратегия.  

 
3. Предлагаме авторите да се съобразят и приемат изброените принципи в Плана за действие на 

Световната Здравна Оорганизация, които са: 
 Човешките права на хората с деменция; 
 Овластяване и ангажиране на хората с деменция и техните семейства. 
 Практики, основани на доказателства при превантивните програми за намаляване 

развитието на болестта и намаляване тежестта за дългосрочни грижи; 
 Междусекторно сътрудничество при превенцията и грижите за хората с деменция и 

техните семейства. 
 Универсално здравно и социално обслужване на хората с деменция; 
 Справедливост; 
 Достатъчно внимание за хората с деменция при превенцията, диагнозата и грижите. 

 
Така Националанта стратегия ще има ясна философия, около която да се обединяват мненията и 

дебатите на заинтересованите страни. 
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4. На стр.6 - Грижи в дома – се цитирт Доклади на Алцхаймер Европа, където са изброени 
препоръките към здравните и социални системи на страните членски. Предлагаме да се използват 
изводите  и от докладите на Алцхаймер България, които конкретно рефлектират на проблемите на 
българската действително, качени на страницата ни: https://alzheimer-bg.org/pechatni-izdanija/dokladi/ 

 
За жалост, те са единствените налични за България, в които има цитирани резултати от проучвания, 

направени сред българските семейства, които се грижат за близките си в домашна среда. 
 

5. Докладите на Алцхаймер България също биха могли да се използват на стр.11 в глава 4. АНАЛИЗ 
НА СЪСТОЯНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. 
 

6. На стр.9 има точка за НПО-сектора - 2.4. Неправителствени организации и защита правата на 
хората с деменция и техните близки. Предлагаме дейността на НПО сектора да се опише по-
подробно с текст, който рефлектира на натрупаната експертиза и капацитет през годините.  НПО 
сектора може активно със своя опит да се включи в преванитивните и информационни програми, 
както и да е в помощ при обучението и подкрепата на семействата. Пример за разпространител на 
добри практики в сферата на неправителствените организации е и нашето сдружение „Алцхаймер 
България“. Ние сме единствената организация в България, която стартира и работи за развитето на 
приятелска среда за хората с деменция – като част от глобалната програмата „Приятели на 
деменцията“. Опитът на организацията  се използва и като пример за добра практика в Справочника 
на Световната Здравна Организация. 
 

7. При описаните ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА, на стр.10, липсва– След диагностичното 
проследяване на болните с деменция. 
 

 
Предлагаме, членовете на работната група да получат актуализиран текст на Националанта стратегия 
седмица преди втората среща, за да се запознаем с корекциите в детайли и да може да комуникираме текста 
с нашите членове. 
 
 
 
С уважение, 
 

Ирина Илиева 
Изп.секретар 

 
 
 
 

 
 

  


