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      ДО 
      Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ, 
      МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 
 
На 4.04.2018 членове на Гражданско сдружение „Алцхаймер България“ присъстваха на откриването на първия дневен 
център за хора с деменция в гр. Пловдив, заедно с представители на местната власт и зам. министър Росица Димитрова. 
Ние бяхме наистина щастливи от откриването на новата, толкова необходима  социална услуга, в полза на възрастните 
хора с деменция и техните семейства. Такава услуга е стандартна и успешна практика за европейските страни със 
застаряващо население, което помага на близките да съвместяват личните и професионални ангажименти.  Заедно с 
грижата за близкия, неформалния болногледач  да има възможност да изпълнява и професионалните  ангажименти, за 
които е квалифициран. 
 
Като отговорни членове на обществото, обединени от общ проблем в гражданско сдружение, предложихме да 
разпространим информацията за новата социална услуга чрез нашите информационни канали, за да може повече хора да 
се възползват от нея. Благодарим на общинските власти за предоставената допълнителна информация за функционирането 
на открития Дневен център за хора с деменция.  
 
Силно ни разтревожиха няколко факта: 

1. Оказа се, че социалната услуга е „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, а не е Дневен център за 
хора с деменция. 

2. Според получената инфорамция “Профилът на потенциалните потребители на тази услуга могат да бъдат лица 
с психически разстройства и/или лица с деменция“.  Като по-нататък общинсите власти уточняват, че „Тъй 
като услугата обхваща две групи лица със специфични характеристики и потребности, добре е насочваните 
лица с деменция да бъдат от първа (лека) фаза на заболяването“. 

 
Според Плана за действие за период 2018-2021 за изпълнение на Националанта стратегия за дългосрочни грижи в Мярка 
4. Предоставяне на социални услуги в общността за дневна и почасова грижа и подкрепа съвсем правилно са 
разделени дейностите на Дневен център за хора с увреждания и техните семейства (Дейност 1)и  „Създаване  на  
дневни  центрове  за  подкрепа  на  лица  с  различни  форми  на деменция и техните семейства“ (Дейност 2) 
 
Ще си позволим да припомним няколко неща за дългосрочната грижа за хора с деменция и техните семейства: 

1. Деменцията е придобито нарушение на умствените способности, паметта, говора, ориентацията и способността 
за вземане на решения. С напредване на възрастта проблемите се влошават толкова много, че човекът не е вече 
в състояние да води самостоятелен живот. 

2. Най-големият рисков фактор за развитието на някакъв вид деменция е възрастта. Само в редки случаи има 
заболели под 60 годишна възраст. 



3.  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.  

4. Практическите занимания са различни за хората на различна възраст и стадий на развитето на болестта. 
 
Съвсем правилно ръководството на  общинския „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ набляга, че  
потребителите с психиатрични проблеми и лицата с някаква форма на деменция имат специфични характеристики. Точно 
за това буди учудване факта, че декларират намерение да съберат заедно, в едно пространство, по едно и също време 20 
човека с деменция („Броят на лицата с деменция, ползващи дневния център, е 20 души“) и хора с психиатрични диагнози, 
които са в различен етап от физическото си и когнитивно развитие и съответно имат нужда от напълно различна подкрепа 
и практически занимания.  
 
В същото време, в цитирания вече приет  План за действие за период 2018-2021 за изпълнение на Националанта стратегия 
за дългосрочни грижи Дневните центрове правилно са разделение на: 

• Дневен център за хора с увреждания и техните семейства (Дейност 1) 
• „Създаване  на  дневни  центрове  за  подкрепа  на  лица  с  различни  форми  на деменция и техните семейства“ 

(Дейност 2). 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 
 
Много моля да получа ясна информация по два много важни въпроса за качествения живот на болните с деменция и 
техните семейстрва: 

1. Откритият като Първия Дневен център за хора с деменция в Пловдив, ще работи ли като Дневен център за хора 
с деменция, или ще съвместява 2 дневни центъра – за хора с психиатрични проблеми и за хора с деменция? 

2. По коя дейност от Плана за действие за период 2018-2021 за изпълнение на Националанта стратегия за 
дългосрочни грижи, е полученото финансиране от ОПРЧР за предсотавяне на социални услуги в общността? 

 
Гражданско Сдружение “Алцхаймер - България” е отворено да помога със своята експертиза за изграждане на устойчиви 
решения за преодоляване на проблемите, пред които се изправят болните с деменция и техните семейства. Сдружението 
е член на европейски мрежи и организации “Алцхаймер Европа” и “Еврокеърс”, които работят за подобряване на 
политическата, социалната и икономическата среда, за отстояване на правото на качествен и достоен живот на болните с 
деменция и техните семейства. Ние сме част и от глобална кампания “Приятели на Деменцията”. 
 
Ще се радваме да бъдем част от намирането на решения на проблемите, които срещат засегнатите от деменция. Само 
заедно, с общите усилия на правителствения, общинския и неправителствения сектор, може да постигнем устойчиви 
резултати за подобряване качеството на живот на болните и техните семейства.  
 
Поздравяваме община Пловдив за направената първа стъпка! Ще работим  дневният център в Пловдив да е добрият 
пример за откриването на още дневени центрове и повод да започне работа по изработване на Национален план и стратегия 
за ранна диагноза и дългосрочна  грижа към  болните с деменция, и подкрепа на техните семейства! 
 
 
 
 
 
С уважение: 
 Ирина Илиева 
 Изпълнителен секретар 


