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ПРЕДГОВОР
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по медицина ифармация в Букурещ и
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Литературата,фокусирана върху грижа за болните с деменция, се превърна в много динамична тема в
последните десетилетия.Предидвайсетина години небеше така, тъй като статиите на тази темаможеха
да се отличат най-вече с дълбокия си терапевтичен нихилизъм.Неврокогнитивните заболявания стават
все по-често срещано явление, което ще се разпространява все повече в бъдещето, поради
застаряващото европейско население.

В „консервативната култура“ при грижите за болните с деменция, хората с деменция се възприемат най-
вече като получатели на грижа, а не като партньори. Друго предубеждение е, че те не са способни да
осъзнаят или предадат своите чувства и усещания.Митът, че възрастните хора не са „добре психически“
и че не могат да бъдат променени, е много разпространен в системата за грижи. Днес обаче тези
предположения са под въпрос.

Доскоро вниманието, върху развитие на социалната конструкция на деменцията от индивидуална
перспектива, беше силно ограничено.Една от причините за липса на партньорство при предлагането на
грижи, най-вероятно, беше предполагаемата липса на мнения от страна на хората с деменция.Въпреки
стартирането на промяна все още се наблюдава напрежение, от една страна заради желанието да се
защитят личните права, а от друга, заради възможните патерналистични намеси на
професионалистите.

Професионалистите все още се стремят да намерят лечение или истински ефективни средства за
забавяне прогреса на деменцията. Така ще може да се редуцират предизвикателствата, пред които
проблемът „деменция“ поставя обществото, болните, техните болногледачи, пазара на труда и
огромните икономически разходи.

Въпреки че „консервативната култура“ в грижите за болните с деменция, в някои места все още не е
изместена, все по-оптимистичните и динамични подходи започват да се превръщат в норма. По-долу
сме описали част от факторите, които обясняват този оптимизъм:

•Първо, деменцията има много прояви – при Болест на Алцхаймер, Съдова деменция, Деменция с
телцата на Lewy, Фронтотемпорална деменция, деменция при Болест на Паркинсон. Последните
десет години възрастовата психиатрия се разви бързо и сега в някои европейски страни е разпозната
като отделна специалност. Напредъкът в невронауките е подобрил нашето разбиране за
физиологията и патофизиологията на мозъка. Благодарение на невероятните технологични и



Креативен театър и разказване на истории при грижата за хора с деменция: информация за практикуващи 5story2remember.eu

компютърни подходи към невронауките, сега имаме по-добро разбиране за механизмите на
молекулярната биология, генетиката, невроналните мрежи, включително моделиране и
анализиране на широкомащабни данни. Откриха се биологичните маркери за специфични
неврокогнитивни нарушения и от 2011 година насам се промениха диагностичните критерии за
деменцията, както за клиничната практика, така и за проучванията.

•През последните 30 години имаше отчетливо повишаване в информираността сред социума.
Разбирането за деменция се промени от „неизбежна с остаряването“ до мисленето за нея като за
заболяване.

•През последните 20 години голямо внимание се отдели на изслушването на хората с деменция,
техните близки и болногледачи. Техният глас стана много по-ефективен и ефикасен. Утвърди се
максимата, че както професионалистите, така и близките, които ежедневно се грижат за хората с
деменция, имат идеи, които трябвада се чуват от научната общност имогат дадопринесат за успеха
на научните постижения.

•В повечето европейски страни (и не само европейски) се организираха Алцхаймер асоциации и
сдружения.Те са енергични иживи организация – това е пореднодоказателство за увеличаващия се
обществен интерес.Много книги се написаха от хората с деменция и техните близки. Появиха се и
много книги по темата, които представляват значителнен интерес.

Разви се нова култура в грижите за болните с деменция, по-точно информираност за значимостта на
грижите като лекарство. В днешно време изслушването на хората с деменция и техните близки е
ключово в процеса на грижите. Преди това трудността да се види човека зад болеста беше най-
голямата бариера пред развитието на психотерапии и методи на комуникация, които биха
подпомогнали хората с деменция. Основният проблем в грижата за човек с деменция сега се е
превърнал в поддържането на този човек като личност.Не е лесно това да бъде постигнато.Ако трябва
да се запази индивидуалността, изключително важно е всеки човек да бъде оценен според
уникалността си.В сравнение с традиционните практики, съвременната култура в грижите за болните с
деменция осигурява хуманистичен и холистичен подход към човека с деменция, а именно този на
човека въпреки болестта.

Няма съмнение, че хората с деменция могат да изразяват желанията си в много по-голяма степен и за
по-дълго време, отколкото преди се смяташе. Въпреки това литературата и клиничната практика също
считат комуникацията за основен проблем, както и че болните с тежка деменция са способни на
изразяване. Отговорността за облекчаване процеса на комуникация трябва да принадлежи на
практикуващите. Това е работа за квалифицирани лица и е нужно огромно търпение, а освен това ще
разшири границите на въображението ни. Ние трябва да изследваме света на метафорите и
символизма, както и да бъдем отворени към възможностите на невербалната комуникация. Да се чуе
гласа на хората с деменция е предизвикателство и приключение. От нас зависи този процес да е
успешен.

Подчертаване на отношенията, към които хората се адаптират, за да живеят с деменцията, радикално
промени услугите в последното десетилетие. Важността на социалните взаимодействия между хората
с деменция, както и с техните близки, и креативният ангажимент с другите, трябва да се разглеждат като
важни аспекти на качеството на грижите.

Сега в грижите за деменция говорим за креативност и динамика. Терапията с разказването на истории
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редставлява разказвателен подход към психотерапията с хора с деменция, а креативният театър е
„драматично преживяване“, с което се ангажират хората с деменция. И двете са сред скорошните
интервенции, включени в грижите за хора с деменция.

Тази брошура, озаглавена „Креативен театър и разказване на истории при грижите за хората с
деменция: информация за практикуващи“, е част от по-голям проект, финансиран от ERASMUS+2018
(споразумение номер 2018-1-RO01-KA204-049556), което цели да развие и оцени обучителна програма и
инструментариум за подкрепа на използването на креативен театър и разказване на истории сред
практикуващите, в грижата за болни с деменция и неформалните болногледачи, както и да спомогнат
за направата на документ за обществени политики за формиране на общности и институции,
съпричастни към деменцията.

Надяваме се, че този проектще е успешен.Надяваме се да осигури възможности хората с деменция да
разкажат историите си и да бъдат чути, а техните болногледачи да имат възможност да осмислят света,
в който живеят, както и предизвикателствата, пред които се изправят в ежедневието.

Ключовата идея е по този начин да се опитаме да се вслушаме в скрития смисъл на историите и да
отразим естеството на чувствата на човека с деменция така, че той да може да ги осмисли, и тогава да
чуем емоционалния смисъл на разказаните истории. Също е необходимо да чуем поетичните и
метафорични послания на историите, които хората с деменция разказват. Фокусът на грижите трябва
да бъде върху нуждите на човека, както и на семейството му като цяло, както са дефинирани от него, в
този момент от живота им. Вместо да караме човека с деменция да „функционира“ в нашия свят, чрез
тези терапии ниеще разберем неговия опит и неговите представи за света.

Надяваме се тази брошурададопринесе за разпространение на социалното включване чрез креативен
театър и разказване на истории, както и че проектът Story2remember ще помогне да бъдат включени
тези терапии в стандартизираната система за грижи за хора с деменция. Този проект ще подкрепи
развитието на национални стратегии за грижи за хората с деменция, основани на принципите на
социалното включване.
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ИНФОРМАЦИОННАБРОШУРА
Цел на брошурата
Тази брошура осигурява обзор на резултатите от използването на креативния театър и разказването на
истории при грижата за хора с деменция и ползите за доброто състояние на хората с деменция и
техните болногледачи. Тя се основава на теоретични разсъждения за социална интеграция, за да
илюстрира как учени и практикуващи професионалисти в областта на деменцията по света,
включително и тези в страните-партньори по програмата Еразъм+, използват тези креативниметоди, за
да насърчават този важен за хората с деменция аспект. Брошурата е насочена към професионалисти в
областта на деменцията, които понастоящем използват театър и разказване на истории в рамките на
практиката си или имат интерес към това за в бъдеще.

Контекст на брошурата
Брошурата е създадена като част от по-широк проект, финансиран от програма Еразъм + 2018
(споразумение номер 2018-1-RO01-KA204-049556), която има за цел да се разработи и оцени обучителна
програма и инструментариум, който да подкрепи използването на креативен театър и разказване на
истории сред професионалистите в сферата на деменцията и неформалните болногледачи (членовете
на семейството). Изследователският екип се състои от европейски партньори от Общество Алцхаймер
и Habilitas в Румъния, Gaiety School of Acting в Ирландия, Центъра за проучване на остаряването и
деменцията (ADRC) към Университета в Борнмът, Обединено кралство, Гражданско сдружение
Алцхаймер България и Гръцката асоциация на болестта на Алцхаймер и свързаните с нея нарушения
(Alzheimer Hellas). Проектът започна през октомври, 2018 година и ще приключи през септември, 2020
година.През двете години проучванетоще обхване четири основни цели:

1. Подобряване на компетенциите на здравните и социални работници при работа с хора с
деменция, чрез разработването на образователна програма, която използва креативен театър и
разказване на истории;

2. Подобряване на комуникационните умения на близките на хора с деменция чрез употребата на
креативен театър и разказване на истории;

3. Обогатяване на качеството на живот на хората с деменция чрез повишаване на уменията на
здравните и социални работници, и неформалните болногледачи в грижите;

4.Повишаване на обществената осведоменост за деменцията и изтъкване на ползите от творчески
методи за подпомагане на глобалния план за политиката на изграждане на общества, толерантни
към болните с деменция.

За да постигне тези цели, проектът ще предостави четири интелектуални продукта (ИП), от които тази
брошура представлява първия.Други ИП-та са:

• ИП2:Програма за креативен театър и разказване на истории, насочена към здравните и социалните
работници, за подобряване качеството на живот на хората с Болест на Алцхаймер (БА) и други
деменции;

• ИП3: Инструментариум за близки, които се грижат за болни с деменция, за подобряване на
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комуникацията с хората с деменция, чрез ролева игра и разказване на истории;

• ИП4:Политически документ, застъпващ използването на творчески инициативи при грижите за
деменция и подкрепа на развитието на общества, толерантни към хората с деменция.

Как беше създадена брошурата

Информацията, представена в тази брошура, бе събрана чрез комбинация от методи. Те включват
обширен преглед на публикуваната академична литература (на английски), проведен между декември
2018 г. ифевруари 2019 г., както и телефонни интервюта, осъществени със специалисти по деменция в
страните-партньори, в периодафевруари-март 2019.Последният метод е важен за осигуряване на
това, че инициативи за креативен театър и разказване на истории, които не са били публикувани в
академични списания досега, все още могат да бъдат включени в брошурата.Преглед на процеса по
проучване на литературата може да се види в Допълнение 1, а графиците с интервюта са описани в
Допълнение 2.
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Теми, засегнати в брошурата
Брошурата е разделена на четири глави. Първата предоставя обзор на проблема „деменция“ и
настоящия глобален политически фокус върху подпомагане на хората да живеят добре с болестта,
обръщайки особено внимание на плана за социална интеграция и развитие на общества, толерантни
към болните с деменция и техните семейства. Това осигурява теоретичен и практически контекст за
втората глава, където ще бъде обсъдено използването на креативен театър и разказване на истории в
полето на грижите за болните с деменция, основавайки се върху прегледа на литературата.
Информацията, включена в тази глава, ще се съсредоточи върху местата, където тези инициативи в
момента са включени, как те се използват, както и ползите за хората с деменция и планът за по-
широкообхватна социална интеграция. Третата глава осигурява преглед и примери за инициативи по
креативен театъриразказване на истории в рамките на всяка от страните-партньори, основавайки се на
данните от интервюто. В последната глава се прави сравнение между страните-партньори и се
обобщава информацията в книжката. Въз основа на тези заключения се очертават препоръки за
директиви и практики за страните, засегнати от предизвикателството „деменция“.
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Глава 1:
ДЕМЕНЦИЯ И
НАСТОЯЩАТА
ПОЛИТИКА
Тази глава е обзор на деменцията, описание
какво е тя и как може да повлияе върху
индивида и членовете на неговото семейство.
В нея се представя текущото лечение на
деменция и как правителствата се стремят да
се подобри качеството на живот на хората,
засегнати от нея.
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“Чадърът” деменция - Деменцията като обобщаващ
термин
Деменция е обобщен термин, използван за описание на група от симптоми, които могат да възникнат
при човек, когато функциите на мозъчните му клетки отпадат. Състоянието е дегенеративно и може да
доведе до влошаване (постепенно или бързо) на когнитивните способности и паметта, езиковите
умения, разбирането и ориентацията при човек, което от своя страна може да пречи на извършване на
някои ежедневни дейности като миене или готвене, както и потенциално да промени част от
поведението на болния.Врамките на биомедицинскиямодел, това влошаванеможеда се види в етапи,
които прогресират от:

•Ранен етап - когато симптомите на дадено лице са забележими, но то може да остане сравнително
независимо;

•Среден етап - когато лицетоможеда има повече трудности с паметта и комуникацията и изисква по-
голяма подкрепа в ежедневните дейности;

•Късен етап - когато лицето е вероятно да има тежка загуба на паметта, проблеми с комуникацията и
справяне с ежедневните дейности, и по-големи промени в поведението, както и физически
проблеми. Болните трябва да разчитат изцяло на другите в ежедневието.

Въпреки това е важно да се отбележи, че
тези етапи могат да бъдат трудни за
определяне и не всеки ще премине през тях
по един и същи начин.

Болестта на Алцхаймер е най-честата
причина за деменция в 2/3 от всички случаи
и е тази, за която повечето хора са чували.
Въпреки това има много други видове
деменция, включително Съдова деменция
(20% от всички случаи), Телца нAVа Lewy
(15% от всички случаи) и Фронтотемпорална
деменция (по-малко от 5% от всички
случаи). Възможна е коморбидност
(комбенация от едновременно действащи)
на различни причини (около 10% от всички
случаи) и те са наричани "Смесена
деменция." Да се обсъждат основните
неврологични причини за тези деменции е
извън обхвата на тази брошура, но ако се
интересувате, има много информация,
достъпна чрез Световната Алцхаймер
организация ( Alzheimer’s Disease
International https://www.alz.co.uk/) или
Световната здравна организация
https://www.who.int/

ДЕМЕНЦИЯ

https://www.alz.co.uk
https://www.who.int/
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Световен проблем
Приблизително на всеки три секунди има по един нов случай на деменция в световен мащаб!През 2018
г. 50 милиона души живеят с деменция и се прогнозира болните да се утроят до 2050 г. и да станат 152
милиона. Това е увеличение с 204%.

Голяма част от това увеличение ще се случи в развиващите се страни, тъй като продължителността на
живота на тяхното население постепенно се увеличава, така че до 2050 г. около 68% от хората,живеещи
с деменция,ще бъдат в страни с ниски и средни доходи.Освен това, общите разходи за здравословни и
социални грижи за деменция през 2018 г. са около 1 трилион долара, което е повече от разходите за рак
и сърдечно-съдови заболявания събрани заедно и вероятноще се увеличат до 2 трилиона долара през
2030 г. Около 20% от тези разходи са за пряко медицинско лечение, докато преките разходи за
социалния сектор и неофициалните разходи за грижи възлизат на около 40%. Тези данни сочат, че ако
глобалната грижа за деменция е държава, тя ще бъде 18-ата най-голяма икономика в света, която
надвишава пазарните стойности на компании като Apple (742 милиарда долара) и Google (368 милиарда
долара). Поради това не е чудно, че деменцията се разглежда като световен приоритет и държавите
търсят начини да осигурят по-добра подкрепа и грижи за хората с деменция и членовете на техните
семейства, както и да намалятфинансовия товар, свързан с болестта.

Важно е обаче да се отбележи, че само между 20-50% от случаите на деменция в държави с високи

доходи ще са регистрирани и признати, а в страните с ниски и средни доходи този процент ще бъде
по-малко. От това следва, че приблизително три четвърти от хората с деменция няма да имат диагноза
и следователно няма да имат достъп до лечение, грижи и организирана подкрепа, която може да
осигури само официалната диагноза.
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Рисковете от развитие на деменция
В хода на остаряването рисковете от развитие на деменция се увеличават и затова състоянието често
се разглежда като такова, което предимно засяга по-възрастното население. Наистина, цифрите
показват, че честотата на деменция се увеличава експоненциално с нарастващата възраст, като се
удвоява на всеки 6,3-години повишаване на възрастта, от всеки 4-ти на 1000 човека, при 60-64
годишните, до всеки 105-ти на 1000 човека при възрастните на 90 и повече години. Въпреки това има и
нарастващо разпознаване на случаи, които започват преди навършване на 65 години. Например в
Обединеното кралство около 43 хил. живеят с деменция с по-ранно начало (на възраст под 65 години).
Въпреки че възрастта е основната причина за деменция, изследователите предполагат, че около една
трета от случаите могат да бъдат предотвратими от промени в начина на живот. Човек може да увеличи
риска от деменция, ако:

•е с по-нисък образователен статус;

•има хипертония, затлъстяване или загуба на слуха в средна възраст (45-65 години);

•пуши, имадепресия, води заседнал начин наживот,живее в социална изолация или е развил диабет
по-късно (над 65 години).

Други изследователи също посочиха генетична причина за деменция, която предполага, че хората с
Аполипопротеин Е (ApoЕ) ε4-алел са изложени на повишен риск от развитие на състоянието, въпреки че
елиминирането на това е вероятно да представлява само около 7% намаляване на случаите.
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Влияние на деменцията върху хората, страдащи от нея
Приразбираневъздействиетонадеменцията върху човекае важнода сеимапредвид, чеобществената
представа е най-вече за "трагедия" и загуба, тъй като хората биват възприемани като губещи личността
си и следователно се превръщат в "бреме" за обществото. Тези разбирания се затвърждават с помощта
на обществените медии, както и в докладите на изследователите. Тези представи, от една страна
спомагат за популяризиране проблема „деменция“ и такамогат да помогнат зафинансиране, но от друга
могат да предизвикат стигматизиране и страх от болните, свързани със състоянието им. Например,
хората с деменция и техните близки съобщават за загуба на приятели и социален живот след
диагностицирането, тъй като хората ги избягват или не се стремят да комуникират с тях или да ги
включват в общи дейности.Следователно хората с деменциямогат да изберат или да бъдат принудени,
да се оттеглят от социални контакти и дейности, които са важни за тях, като това може да доведе до
социална изолация и загуба на идентичност, както и до влошаване на физическото и психично здраве.
Също така това стигматизиране може да означава, че професионалистите в здравната грижа за хора с
деменция често са оставени сами да предоставят цялата подкрепа, която е необходима. Това може да
ги накара да изпитат високи нива на стрес и напрежение, да ги доведе до изтощение и лошофизическо
и психическо здраве, както и до влошаване на благосъстоянието.

Наскоро се доказа, че ако получават подходяща подкрепа, хората с деменция могат да живеят добре с
болестта по-дълго време. Тази подкрепа включва подпомагане при справяне с биологичните,
психологическите и обществените предизвикателства, които възникват по време на развитие на
болестта както за болния, така и за неговитеблизки,ангажирани с грижите.Важноеда се знае, че хората
с деменция не са хомогенна, безполова група и затова всяка подкрепа трябва да бъде съобразена с
изискваниятана всеки човек.Например, за по-възрастнитемъжесдимения eдоказано, чене са склонни
да се ангажират с традиционните услуги на здравеопазванеи социални грижии затова е необходимопо-
прецизно разбиране на това как да ги ангажираме с тези услуги.

Лечение на дeменцията
Не е изненадващо, че през последните години по-голямата част от фокуса на изследванията и
финансирането е насочен към разработване на лекарства за подобряване състоянието на болния.
Въпреки това, поради сложността, свързана с деменцията и нейните множество причини, към днешна
дата тази ниша на изследвания е доста неуспешна - с 99,6% на неуспех в клиничните изпитвания. В
момента има две налични лекарства и въпреки че могат да лекуват някои от симптомите (често само
временно), те не осигуряват излекуване на болния. Има надежди, че през следващите години с повече
финансови инвестиции, по-добро сътрудничество между фармацевтичните компании и
изследователите и по-усъвършенствани начини за откриване на вероятността за развитие на деменция
в по-ранна възраст, процентът на успеваемост на лекарствата ще се увеличи, но това все още е поглед
в далечното бъдеще. Следователно става още по-важно да се съсредоточим върху предоставянето на
подкрепа и грижи за хората, които понастоящем живеят с деменция, техните семейства и
болногледачите.
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Планът за социалната интеграция
Предоставянето на подкрепа за хора с деменция не само означава да им се даде възможност да
преодолеят биологичните трудности, свързани със заболяването, но и да отговорят на психическите и
социални предизвикателства, пред които могат да се изправят. За да се преодолеят тези проблеми,
научните изследвания, практиката и политиките се стремят да приемат програма за социално
включване. Този подход признава хората с деменция и членовете на техните семейства като индивиди
с човешки права, които трябва да бъдат третирани като всички останали и да могат да участват в
обществото колкото се може повече или по-малко, според техния избор. В програмата за социално
включване се подчертава как социалните структури (например липса на услуги за деменция,
неадекватно диагностициране или ограничени означения на обществениместа), "дискурсивнифактори"
(напр.начина, по който говоримсъсили за хората сдеменция, както и стигматизирането надеменцията),
както и неврологични трудности (например проблеми с паметта, общуването и ориентацията) могат да
изключат хората с деменция. Програмата подчертава нуждата хората с деменция:

•а запазят правата си на граждани и да живеят безопасно и без дискриминация;

•да имат право на глас при взимането на решения за техния живот и тяхното мнение да се има
предвид при определяне на политиките;

•да участват в социалния живот и да бъдат ценени, уважавани и техните чувства да се зачитат;

•да имат възможностите да участват в икономически, социални и културни дейности в рамките на
своята социална среда и чрез това да продължат ученето през целия живот и личното израстване;

•да имат достъп до здравни услуги, при които персоналът е добре запознат с деменцията и е обучен
да уважава човешките им права и да им предоставя най-добрите грижи

•да взимат участие в решенията за собственото си здраве, както и да сътрудничат в
научноизследователската дейност, която има за цел да подобри благосъстоянието им.

В този смисъл, концепцията за социално включване осигурява много по-цялостна представа за това
какво означава да се подобри качеството на живот на човек с деменция.
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Насърчаване на информирано и позитивно общество
към болните с деменция
Много глобални политики за деменция взимат пример от тази програма за социално включване, за да се
подчертае необходимостта от създаване и поддържане на "приятелски настроени към хората с
деменция" социуми. Например, в рамките на Обединеното кралство, Общество Алцхаймер е водещ
посланик на тази политика. Те определят "благоприятна за деменция" общност като такава, където:

'... хората с деменция са разбирани, уважавани и подкрепяни, и уверени, че могат да
допринесат заживота на общността.Вотворена към деменцията общност хоратаще
бъдат наясно и ще разбират проблема „деменция“ и хората с деменция ще се чувстват
включени и ангажирани, както ище имат избор и контрол върху ежедневния си живот '

Това подчертава необходимостта общностите да уважават и подпомагат хората с деменция.Освен това
е важно те да са "позитивни за деменцията" и да разглеждат хората с деменция и членовете на техните
семейства като равностойни сътрудници в обществото, гарантиращи, че могат да отстояват правата си
за истинско социално включване. Възможно е постигането на тези цели да изисква по-добро
общественоосъзнаваненапроблема „деменция“ивъздействието, коетоможедаима заотделнителица
и членовете на техните семейства.
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Насърчаване на хората с деменция да
имат големи стремежи, самочувствие
и да знаят, че могат да бъдат
пълноценни

Оформяне на общности
спрямо интересите и

професиите на хората с
деменция

Осигуряването на ранна
диагностика,

персонализирани и
интегрирани грижи

Запазване на
неприкосновеност чрез

предоставяне на
обществени решения

Интеграция на
хората с деменция
в обществения

живот

Бизнеси и услуги,
служещи на хора с

деменция

Гарантиране, че
дейностите

включват хора с
деменция

Премахване на стигмата
и обществена
осведоменост

Подходящ
транспорт

Леснодостъпни
физически
условия

Деменцията в момента представлява едно от най-големите глобални здравни предизвикателства.
Тъй като реализирането на успешно лечение е все още в далечното бъдеще, от съществено значение
е правителствата да търсят мерки, за да гарантират, че всички хора, засегнати от това състояние,
получават подкрепа да живеят добре. Включването в дневния ред на социалното интегриране
подчертава необходимостта от създаване и поддържане на „приятелски настроени към деменция“
общности, в които хората с деменция запазват правата си като граждани, имат глас, участват в
смислени отношения и имат агенция. За да се постигне това, важно е правилната подкрепа да се
предоставя на хората по време на диагностицирането и след това , както и здравните специалисти,
гледачите ишироката общественост да стават по-информирани и чувствителни към деменцията. "
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Глава 2:
КРЕАТИВЕН
ТЕАТЪРИ
РАЗКАЗВАНЕНА
ИСТОРИИВ
ГРИЖИТЕ ЗА
ХОРАТАС
ДЕМЕНЦИЯ
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Изкуствата в грижата за болните с деменция
След като се уточни, че подкрепа не е само намирането на лекарство срещу деменция или овладяване
на неврологичните симптоми, свързани със състоянието, но също така и осигуряване възможност на
хората да участват и да се чувстват включени в обществото, тогава истинската сила на творческите
изкуства може да бъде осъзната.Използването на креативни методи в областта на грижите за
деменция става все по-популярно, а професионалистите в областта на деменцията започват да
виждат ползите, които може да имат за благосъстоянието на хората,живеещи с нея и техните
семейства.

Задълбочен преглед на творческите инициативи в грижите за деменция показва, че има много такива,
включително музика, танци, театър, визуални изкуства, литература,фотография и скулптура. Те са
били направени в различни условия, като например в личното жилище на човека, специализирани
домове, болници, училища, театри, кина,музеи, библиотеки, художествени галерии и на открити
пространства.Ползите от тези инициативи са изобилни, а някои от тях са илюстрирани по-долу.

•Връзка: улесняване на връзката със себе си и останалите, която позволява на хората да общуват
социално и даформират смислени взаимоотношения.

•Ангажираност: насърчаване на оживена и забавна ангажираност и умствена,физическа и
социална стимулация.

•Изразяване: даване на възможност на хората да разбират и споделят емоциите си, понякога без
нуждата от език.

•Човечност: осигуряване на пространство, в което хората се чувстват спокойни или подкрепяни,
подобрявайки настроението им.

•Участие: осигуряване на пространство, в което
хората се чувстват приветствани и включени
в група от разнообразни участници.

•Възможност: насърчаване на нови
преживявания за хората и
възможности за ангажиране с нови
умения и учене през целия живот.

•Самостоятелност: даване на
възможност на хората да се
свържат отново с чувството си за
идентичност и да се ангажират
самостоятелно с редица дейности,
които са съобразени с техните
възможности, интереси, нужди и избори.

•Трансформация: преобразяване на
емоционалното състояние на хората чрез
извеждането им от тежкото ежедневие и въвеждането им в
позитивна среда, където имат възможност да се радват на момента.
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Дефиниране на креативен театър и разказване на
истории
Креативният театър е една подходящаформа на изкуство и използването му в областта на
грижите за хора с деменция започва да расте.Важно е да се отбележи, че креативният театър е
различен от драматичната терапия, която е психологическа терапия, осигурена от обучен терапевт в
индивидуална или групова среда и често има специфична терапевтична цел за дейността.Дейността с
креативния театър от друга страна може да бъде осигурена от всеки и сефокусира основно върху
преживяванията на участниците, докато те се ангажират с драматичните дейности. Това също така го
отличава от "театър", където главната идея е актьорите да съобщят нещо на публиката. Това обаче не
означава, че творческите драматични инициативи не могат да включват и аудитория.

Въпреки че няма дефиниция за творческа драма в областта на грижите за дементно болни,
Театралното училище в Ирландия предлага:

“Креативнияттеатър е предпочитанияттермин за драматични преживявания, които са
предназначени за развитието на когнитивно, афективно, естетическо и морално мислене
на участниците. Той е цялостен по природа и използва различни методи, които
съчетават вътрешно отражение и външно представителство.Сърцевината на
основните дейности винаги е импровизирана.Процесът води до приемане на себе си,
както и до осъзнаване на личните ресурси и вътрешното и външното влияние върху
живота.Порадитази причина креативнияттеатър се използва като средство за
справяне с психическото,физическото и емоционалното развитие на различните
култури.В практиката индивидите и групите се стремят да решават проблеми и да
търсят решения чрез себеопознаване и изразяване.”

Разказването на истории е творчески процес, който насърчава хората да използват
въображението си, за да разказват истории за хора или предмети, които са им представени.Чрез тези
средства той им дава възможност да изразят своята индивидуалност, опит и индивидуални
характеристики.Разказването на истории се различава от работата върху спомените, къдетофокусът
на дискусиите са около историята на живота на човек (като минало и настояще), а не всички
представени сценарии. За разлика от креативния театър, разказването на истории рядко има елемент
на артистично изпълнение, тъй като хората са склонни само да създават и обсъждат историите си,
вместо да ги изпълняват.

Употребата на креативен театър и разказването на
истории в грижата за хора с деменция
Обширен преглед на публикуваната академична литература подбра 33 изследвания, които обсъждат
използването на креативен театър или разказване на истории в областта на грижите за деменция.От
тези изследвания, 25 обсъждат отделни проучвания или употреби на различни творчески методи.
Недостигът на изследвания между 2000-2019 показва, че развитието на творческите методи все още е
в зародиш.Секциите по-долу предоставят резюме на данните, събрани от литературния преглед.
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••Условия
Мнозинството от страните, използващи тези творчески методи, са в Европа (Обединеното кралство и
скандинавските страни),Съединените американскищати и Канада.Само едно изследване споменава
използването на разказването на истории в Китай. Това може да се дължи нафакта, че в рамките на
прегледа са включени само проучвания, публикувани на английски език, но също така това може би
отразява, че понастоящем държавите, които са най-отворени за използване на тези творчески методи,
са по-скоро западните. Тези творчески инициативи се използват в дневните центрове и читалищата,
както и в старческите домове.

•Как се използват креативния театър и разказването на истории
Проучванията съобщават използването на творческите инициативи или пряко с хора с деменция и/или
техните близки, или като част от образователен инструмент за повишаване на осведомеността за
деменцията сред неформалните и платените болногледачи, здравните специалисти и масовата
публика.

Главните такива инициативи, включващи разказване на истории, използвани в сферата на грижата за
деменция, са TimeSlips и разказването на истории ифазите на развитие на Ериксон.

TimeSlips: това е инициатива за групово разказване на истории, която е разработена през 90-те години
и сега се използва в целия свят.Целта е да се предизвика изпълнение на себе си в настоящето, а не
традиционната работа за спомен, която се съсредоточава върху подкрепянето на хората с деменция
да говорят за миналия си живот.В типична сесия хората с деменция седят на столове около
фасилитатор.След товафасилитаторите насърчават участниците да упражнят въображението си,
като им представят снимка (една снимка на човек в групата) и задават три вида отворени въпроси ("кой,
какво, къде"), въпроси за усещания и след това въпроси, свързани със света извън образа.Избраните
образи често са изненадващи, за да се харесат на въображението (като например мъж, прегръщащ
тигър) и/или привлекателни за сетивата, различни от зрението (като две момичета решещи овца).

Свързващи

Добрите истории са...

Достоверни
Полезни Включващи

Обединяващи

Живописни

Важни Заразителни
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Отговорите на участниците се отразяват от фасилитатора и се записват на дъска.Фасилитаторите не
коригират разказвачите, а вместо това предоставят каквото е необходимо (например повече време,
подкани), за да позволят на човека да отговори на изображението.Отговорите са събрани в общ разказ
и периодично се четат отново, за да помогнат на хората с деменция да развият историята по-нататък
или да я завършат.

Разказване на истории ифази на развитието на Ериксън: това е инициатива за
групово разказване на истории, в която хора с деменция се събират в кръг околофасилитатор, който
следва предварително планирана структура на дейностите. Това включва:

1.Приветствия и поздравяване по име (5минути);

2.Запалване на „разказваческата свещ“ (5минути);

3.Разказване на историята (20-30минути);

4.Музика – пауза за осъзнаване (5минути);

5.Отворена покана за дискутиране на предмета на историята и темите в нея (15минути);

6.Раздаване на подарък, свързан с историята (5минути);

7.Гасене на „разказваческата свещ“, за да се покаже, че срещата е приключила (5минути);

8.Среща около маса за продължаване на разговора (30минути).

Хората с деменция могат да прекъсват фасилитатора спонтанно по време на разказването на
историите.Избраните истории са измислени така, че да въплъщават една или повече от фазите на
развитие на Ериксън, както и описания на различни човешки теми, асоциирани с различни житейски
фази.Осемтефази на развитие според Ериксън могат да се видят на таблица 1, а някои от основните
човешки теми от историите – на таблица 2.

Таблица 1:Осемтефази на развитие на Ериксън

Позитивен
компонент

Фаза Негативен
компонент

Развита
сила

Етап на
развитие

1 доверие недоверие надежда детство

2 автономност срам и съмнение решителност детство

3 инициативност вина целеустременост детство

4 активност малоценност компетентност юношество

5 идентичност объркана
идентичност лоялност юношество

6 интимност изолация любов зрялост

7 грижовност стагнация грижа зрялост

8 достойнство отчаяние мъдрост зрялост
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Подходите на креативния театър в рамките на грижата за деменция включват тези, които са били
използвани директно с хора с деменция и/или техните болногледачи, или са използвали разказите им,
за да осигурят истории, които действат като образователен инструмент, за да разяснят деменцията
сред професионалистите в областта на деменцията и неформалните болногледачи.

Когато се работи директно с хора с деменция и техните болногледачи, използвайки подходите на
креативния театър, проучванията включват:

1.Метод на Ведер: : то е било осъществено от двама болногледачи, които са били обучени от
театър Ведер. Това е групова дейност, проведена в стая, построена по определена последователност.
Това започва с посрещане на човека с деменция в група, активиране на дългосрочната памет, взимане
на почивка, активиране на краткосрочната памет и приключване с индивидуален контакт за сбогуване.
През този метод се обръща специално внимание на утвърждаването, спомените и театралните
стимули.Всяка театрална активност има централна тема и партньорите в грижите играят роля,
свързана с нея. Костюмите, декорите и разпознаваемите герои се използват, за да се създаде сцена,
заедно с песни, стихове, обекти,миризми и вкусове, които се свързват с централната тема на
театралната дейност.

2.Театър с житейска история: това е било проведено в дневен център и е имало за цел да
изиграе житейски сцени от живота на човек с деменция. Те са били описани при работа с житейската
история на човека преди това. Ключови сцени от техния живот са били пресъздадени чрез декори и
хора от дневния център (персонала и хората с деменция), които са изиграли различни роли в рамките
на театъра.Освен това са се използвали и звукови ефекти и характерна за периода от живота музика.
Историята е имала за разказвач човек с деменция.

Таблица 2:Примери за основни човешки теми и връзките им с
фазите на развитие

Истории Общочовешки теми
Фази на развитие
на Ериксън

1 Примирение, надежда, значение на „добрата
майка“ и смисъл на дома 1

2
Чувството да не принадлежиш,жадуване за бягство,
физическифункционални недостатъци, чувството да
бъдеш измамен и да отмъстиш, смисъл на дома

2

3 Брак, вярност, търпение, кураж и смисъл на дома 3,5,6

4 Срам, гордост, смирение и поправяне на отношенията,
създаване на дом и неговия смисъл 4

5
Даване на обещание на смъртен одър, следващо
поколение, да бъдеш изпитван, смелост, отмъщение,
щастлив брак и смисъл на дома

7

6 Лоялност, да бъдеш измамен, да бъдеш смел,
действеност, достойнство,мъдрост, смисъл на дома 8
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3.Театър със свободно участие: това е било проведено с болногледачите. Tе са били окуражени
да изобразят и изиграят дейности от реалния живот и предизвикателства, с които са се сблъскали в
рамките на ролята си. Това е било изиграно пред жива публика, които са били окуражени да спрат хода
на театъра,дадойдат на сцената,да заместят „актьора“ ида поведат действието в посоката, която им се
струва удачна. Всеки член на публиката може да прекъсне изпълнението (на второто му представяне),
да се намеси и да поведе действието, за да промени крайния резултат. Това е полезен начин да се
представят решения на проблеми/предизвикателства, които се случват в рамките на постановката.
Това се възприема като по-добър начин за вникване в ситуацията, отколкото ако просто се дискутират
потенциални решения от удобството на стола.

4.Импровизационен креативен театър и комедия: това включва създаване на „фалшив
документален филм“ за измислена ситуация, например посещение на кралицата в дневния център.
Работата по тази идея е била осъществена от комедийния проект Грейндж, който ръководи четири
работилници с хора с деменция, където те са били окуражени да импровизират в четири основни теми,
а именно – получаване на новините, че кралицата планира посещение на техния дневен център,
подготовка за посещението й като например посрещането на охранителен екип от двореца и програма с
дейности, подготовка на забавления за посещението на кралицата и посрещане на кралицата в дневния
център. Работилниците не са протичали според определен сценарий, а по-скоро са позволявали
сценариите да се развият според основната тема.От актьорите са използвани театрални техники, за да
разрешат проблеми, които самите Грейнджър са измислили. Всички работилници са заснети и
фотографирани, след което са показани на участниците, за да им напомнят за работата, която са
осъществили и защо са го направили.

5.Театърът каточастотпо-широкиартистичнидейности: тези проучвания са използвали набор
от работилници, включващи употребата на театрални дейности, с които да ангажират хората с
деменция.Примерите включват избиране на настроение, в което да отговорят на телефонно обаждане
и да изиграят това пред останалата част от групата, които после трябва да интерпретират настроението
и да дискутират и да си представят обстоятелствата на срещата. Работилниците също са окуражили
хора с деменцията да интерпретират смисъла на думите, които са дискутирали по време на часовете по
изкуство, чрез театър и движения.

Когато се употребяват подходите на креативния театър като част от образователен инструмент, в
проучванията са се стремели да работят с хората с деменция и техните болногледачи, за да изготвят
скици, които след това са били изпълнени пред публика.

1.Скици: те изискват от участниците (хора с деменция и техните болногледачи) да изградят
хипотетични ситуации на това какво едаживеешсъс старческа деменция или такава с ранно начало.По
време на тези срещи професионални актьори импровизирали предложенията и работели с
участниците, за да изградят заедно сценариите от ежедневния живот. В тези изследвания хората с
деменция и техните болногледачи играят роля на режисьори и част от публиката, и имат възможност да
изискват от актьорите това, което искат да видят. Участниците няма нужда да извличат от своя опит.
Освен това те могат да изградят собствени образи на различните сценарии и да ги изпълнят пред хора,
които да ги интерпретират. Тези образи се осъществяват чрез движение и звук. Изражения на
човешкостта в Алцхаймер е популярна етнографска постановка, базирана на пет скици, илюстриращи
идентичността в грижата заболни сдеменция, чрез употребатанадвиженияна тялотоиповедения (още
наричано „въплъщаване“).
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Резултати за хората с деменция, болногледачи и
другите
Директно партниране на хора с деменция и техните болногледачи:
Когато се използва креативен театър директно с хора с деменция индивидуално или с техните
болногледачи, проучванията бележат многобройни ползи, част от които са:

1.Развиване на позитивна социална среда, промотираща смях, забавление и надежда, и
позволяване на хората с деменция да живеят за мига и да забравят сериозните предизвикателства
пред себе си.

2.Намаляване чувството на апатия и социална изолация, която хората с деменция и близките им
неминуемо чувстват.

3.Подобряване на ученето през целия живот, като се насърчава участието в нови форми на
изкуство.

4.Показване на хората нови техники, чрез които да изразят чувствата,желанията и намеренията си,
като по този начин се разшири „значимо“ социалното взаимодействие и комуникация.

5.Осигуряване на средства за комуникиране на предизвикателствата, които могат да възникнат при
живот с деменция.

6.Допринасяне за спомнянето на определени ключови идеи като повтаряне на думи, движение и
рими.

7.Влизане в ролята на „ученици“ в рамките на процеса вместо роля на „пациенти“, като така се
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осигурява чувство на автономия и контрол над процеса на креативния театър.

8.Засилване чувството за постижение, тъй като хората с деменция и техните болногледачи
допринасят за изследвания, коитоще предложат ползи и за други в тяхната позиция

Освен това, изследователите, които са използвали техники с разказване на истории с тези хора, също са
отчели ползи за останалите участници в инициативите, част от които за хората с деменция са:

1.Чувство за ангажираност и повишено внимание.

2.По-голямо желание за общуване с други хора с деменция, както и с медицинския персонал.

3.Намалено усещане на депресия и негативни емоции, както и увеличаване на позитивните
емоции.

4.По-добра възможност да си спомнят минали житейски събития и да ги дискутират.

5.Възможност отново да „играят“ и да чувстват удоволствие от това.

6.Шанс да обяснят своите социални и основни нужди.

Когато персоналът и болногледачите са участвали в тези инициативи заедно с човека с деменция, са
отчели повече положителни впечатления от него и по-добро разбиране на живота му. Това наблюдение
импомага за по-добра грижа за човека с деменция, катому предложат дейности, съобразени с неговите
интереси и предишни преживявания – по този начин те стават смислени и дават усещане за
персонализирани цели.

Това мотивира предположенията, че инициативите с креативния театър и разказването на истории
могат да се използват директно с хората с деменция и техните болногледачи в различни контексти и
ситуации, а също имогат да подобрят важни аспекти от тяхното социално включване и благосъстояние.

Креативният театър и разказването на истории като образователен
инструмент
Инициативите с креативен театър преобладаващо са се използвали като образователен инструмент и
се предлагат на платени здравни специалисти и практикуващи в сферата на деменцията, персонал в
старчески домове, социални работници и студенти по здравни грижи, както и на по-масовата аудитория.
Резултатите от проучванията показват, че този метод се приема положително, от всички които са ги
наблюдавали и използвали:

1.По-добро разбиране на човека, който живее с деменция и подобряване на грижите за човека, вкъщи
или в здравно заведение/дом.

2.По-добро разбиране на нуждата с фокусиране най-вече върху човека, а не върху състоянието му,
когато се осигурява подкрепа на живеещия с деменция.

3.По-добро разбиране на начина, по който хората могат да обясняват усещането за себе си и своята
идентичност, чрез действията си и мимиката.

4.По-добро разбиране на мрежите за подкрепа, които могат да бъдат достъпни от човека с деменция.

5.По-опростено илюстративно средство, чрез което могат да се асимилират сложни теоретични
концепции като „олицетворение“, което ще позволи да осигурят по-добра грижа и подкрепа на хората с
деменция.
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В две изследвания разказването на истории е било използвано като образователен инструмент за
повишаването на разбирането за деменция на американски студенти по медицина. И в двата случая
студентите се научили как да използват TimeSlips и участвали активно или като наблюдатели в
прилагането му в домове за хора с деменция. Чрез тези средства студентите са отбелязали по-
положително отношение към хората с деменция и са отчели, че тази техника е успяла да:

1.Намали усещанията им за страх и неудобство, когато общуват с хора с деменция.

2.Осигури усещания за удобство и по-добро усещане за връзка с хора с деменция.

3.Предизвика техните виждания за възможността на хората с деменция да бъдат креативни и осигури
по-добро разбиране на това как могат да подобрят качеството на живот на тези хора.

4.Окуражи фокуса по-скоро върху човешкия аспект на грижите, отколкото върху строго медицинския
подход, който им е бил преподаден в университета.

От тези резултати може да се заключи, че инициативите за креативен театър и разказване на истории
могат да бъдат полезен инструмент за повишаване на разбирането за деменцията средширока група от
здравни и социални работници, студенти имасовата аудитория.Това е изключително важно за плана за
по-широко социално включване и подпомагането на благосъстоянието на хората, живеещи с
деменцията и техните болногледачи.
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Предизвикателства и бариери при използването на
креативни методи в грижите за болни с деменция
Две изследвания докладват за реализирането на инициативи за креативен театър, а именно
контактният метод на Ведер, в рамките на старчески дом. Въпреки че изследванията имат предвид
конкретно този метод,много от опита може да бъде приложим към други инициативи с креативен театър
и разказване на истории. Главни предизвикателства и бариери, споменати в изследванията, включват:

1.Ръководството: Ангажирането на Ръководството в инициативите е ключов по време на
подготовката, провеждането и хода на процесите в старческите домове. Управителят трябва да е
отворен към иновативни инициативи и да подкрепя персонала, който иска да ги използва. Той също
е отговорен за насърчаване на положителна екипна настройка, задължителна при въвеждането на
тези нови методи.

2.Обучители: От обучителите се изискват нужните умения за подкрепа на персонала в
ефективната употребанановите техники.Товаизисква тедабъдат обучени заметодите чрез прости
за употреба и лесни за усвояване обучителни материали, както и подкрепящ персонал за
осъзнаване, поправяне и окуражаване един другиго по време на изпълнение на инициативите.
Освен това е важно за обучаващите да осигуряват конструктивни отзиви и да окуражават
останалите си колеги да правят същото. Това улеснява продължителното учене и подпомага
персонала в усъвършенстването на креативните им умения.
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3.Oрганизационни процеси/ресурси: Това включва наличието на време и пари, както и осигурен
брой хора, които да извършват дейностите. Креативните инициативи са трудни за въвеждане, ако
приемащата структура също вкарва различни дейности едновременно и ако персоналът не е
подсигурен с достатъчно време/ресурси да възприемат новите техники. В някои организации
приоритетите може да се фокусират повече върху осигуряването на физическа грижа за хората с
деменция, отколкото върху подкрепянето на тяхното по-широко усещане за социално включване
чрез други дейности. Организацията на дейностите изисква финансиране, подходящи
пространства за изпълнение на дейностите и време, както и възможно най-ниско текучество на
персонала, за да се преодолеят изброените проблеми.Също приемащите структури имат нужда от
детайлен план за въвеждане на дизайна, изпълнението и оценката на креативните дейности.
Продължителна оценка на дейностите от участниците, спомага за поддържането на атрактивност и
мотивация за участие.

4.Отношения персонал/участник и междуличностни умения: Персоналът трябва да бъде
отворен към предлагането на тези креативни инициативи на хора с деменция и да осъзнае ползите,
коитомогат даимат.За тазицеле ключово персоналътдаразбере, че човека с деменция се нуждае
и от друго, освен от физическа грижа.Отговорните за грижата трябва да разбират подкрепата през
призмата на холистичния подход, включващ по-широко социално включване. Хората с деменция и
техните болногледачи също трябва да бъдат отворени към инициативите и да имат желание да
вземат участие. За преодоляването на това е важно обучаващите и персоналът да насърчават
хората да участват и да ги подкрепят в това. Вероятно ще им трябва и добро разбиране на личните
интереси и истории на участниците, така че подходът да бъде добре персонализиран. Това изисква
отлични междуличностни умения, както и добро познанство и разбиране с участниците.

5.Закони и регулации: Националните закони и регулации могат да бъдат по-невъзприемчиви към
промотирането на креативни инициативи поради потенциалните опасности за сигурността на
хората сдеменция.Важноеползитеот тезиинициативида серазпространяват по-широкои грижата
за хората с деменция да се разглежда в по-широката рамка на план за социално включване освен
тази, която сефокусира главно върху здравето и сигурността.
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Глава 3:
Креативен театър и разказване
на истории в рамките на
страните-партньори по Еразъм
Тази глава е резюме на политиките спрямо деменцията във всяка от страните-партньори по
Еразъм (Обединеното кралство, Ирландия, Румъния, България и Гърция) и подчертава
(където е приложимо и приложено) как креативният театър и разказването на истории се
използват от националните организации за подобряването на социалното включване на
хората с деменция и болногледачите. Има пет части в главата, базирани на данни от
интервюта с практикуващи в областта на деменция във всяка от страните-партньори по
Еразъм.Представени са и примери от тяхната работа.
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Резюме на политиката и креативната практика в
Обединеното кралство
В рамките на Обединеното кралство около 850 хиляди човека живеят с това състояние и това струва на
правителството около 26 милиарда паунда на година, отчитащи разходите по грижите и загубената
продуктивност. По този повод между 2009-2011 са били съставени и пуснати в ход поредица от
национални стратегии в Англия, Шотландия, Северна Ирландия и Уелс, които също са били
реформирани и обновявани през следващите години. Тези отчети са имали за предмет „добрия живот с
деменция“ и са очертали няколко начина, по които той може да се постигне, сред които са:

•осигуряване на по-добри знания за деменция и отхвърляне на стигмата, асоциирана със
състоянието;

•възможност за ранна диагноза и подобряване на процеса по диагностициране и подкрепа на хора с
деменция и техните семейства;

•намаляване на употребата на антипсихотици и промотиране на нефармакологични подходи за
осигуряване на благосъстоянието на болния;

•създаване на общности, приятелски настроени към деменцията;

•подобряване на услугите за деменция след диагностицирането така, че те да подсигуряват
променящите се нужди от грижи на хората с деменция и техните семейства и да промотират тяхното
участие във взимането на решенията, които се взимат, както и човешките им права и социалното им
включване.

През 2017 година Парламентарна група, съставена от
депутати на всички партии, публикува доклада „Креативно
здраве: изкуствата за здравето и благосъстоянието“, който се
основава на доказателства от изследвания, подчертаващи
важността на изкуствата в промотирането на положително
благосъстояние за всички поколения, включително
възрастните хора и тези с деменция. Той е подкрепен от
много организации в Обединеното кралство, които се борят
за осигуряване на различни социални дейности за
ангажиране на хората с деменция и техните болногледачи.
Това включва насочването на хората в момента на
диагнозата към креативни, нефармакологични инициативи,
които да подкрепят тяхното чувство за цел и
благосъстоянието им. Следователно е ясно, че в рамките на
Обединеното кралство има нарастващо разбиране за
важността на подкрепата за социалното включване на хората
с деменция и отвореност към използването на креативни
инициативи за постигане на тази цел.

Четири организации, които осигуряват дейности с креативни
изкуства за хора с деменция и техните болногледачи бяха
интервюирани. Това са: Screen Memories in Scotland
(https://www.birkscinema.co.uk/community-hub/health-
wellbeing-activities/screen-memories/), които са направили

https://www.birkscinema.co.uk/community-hub/health-wellbeing-activities/screen-memories/
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кино вариант на „чат групи“ за хора с деменция, където се гледат снимки от филми и дискутират
значението, което имат за участниците; Small Things Creative Projects (https://smallthings.org.uk/); Musical
Steps (https://www.musicalsteps.co.uk/)иWyldwoodArts ( https://www.wyldwoodarts.co.uk/), като всички те
се намират в Англия.

Small Things Creative Projects

Tази организация предприема креативен импровизационен подход, който включва и ангажира хората с
деменция. Те са развили проекта Storybox, където са работили с 36 различни групи от хора с деменция,
старчески домове и хора, които подпомагат хора с деменция, през периода от три години. Количеството
от срещите зависи от групата, наличното финансиране и индивидуалните нужди. Те имат подход, при
който участниците водят и провеждат срещите индивидуално или групово в рамките на час.Всяка сесия
има различна тема, която обединява хората в дейностите. Различниформи на изкуство се употребяват
във всяка среща, включително музика, занаятчийство, креативно писане, изпълнения и ролева игра.
Използването на тези различниформи на изкуство позволяват на хората да се потопят във, или излязат
от срещата в зависимост от техните умения и лични предпочитания. Въпреки че пренасянето на тази
дейност в различна обстановка може да се окаже предизвикателство, ползите от проекта са очевидни –
участниците отчитат подобрено настроение, както и положителни промени в комуникационните им
умения и поведението им.Интервюираните също са усетили, че са били по-ангажирани и спокойни и са
започнали да се социализират повече. Тяхното участие в тази дейност също е облагодетелствало
болногледачи, които са се почувствали по-способни да се свържат отново с човека с деменция.

“Просто да правиш нещо позитивно и да имаш споделено преживяване с някого, което се
отдалечава от своего рода връзката болногледач-болен”

Musical Steps

Musical Steps провеждат срещи между поколенията с деца и живущи в старчески дом хора с деменция.
Срещите продължават близо 40 минути и включват дейности с римуване, имитации и използване на
музикални инструменти. Въпреки че организаторите са усетили, че ранните срещи от инициативата не
са били особено успешни, тъй катоживущите не са се ангажирали с дейностите и са гледали отдалеч, те
са продължили да се учат от случващото се. В хода на срещите те отчитат, че всички са станали по-
уверени в дейностите, включително хората с деменция и това е повишило усещането им за ангажиране
и последваща наслада от тези дейности.Интервюираният казва, че до края на инициативата живущите
са демонстрирали по-голяма радост и някои от тях дори оставили помощните си средства по време на
физическите дейности.

“Знаете ли,те просто се наслаждаваха итова като че ли е най-важното нещо всъщност”

https://smallthings.org.uk/
https://www.musicalsteps.co.uk/
https://www.wyldwoodarts.co.uk/


Креативен театър и разказване на истории при грижата за хора с деменция: информация за практикуващи 33story2remember.eu

Wyldwood Arts

Wyldwood Arts е интердисциплинарна организация по изкуствата, която се фокусира върху подход,
свързващ поколенията, за да даде глас на хората и да подобри тяхното благосъстояние.
Организацията работи в градски и селски условия, партнирайки си с творци, образователни
организации и здравни заведения с по-възрастни хора. Част от проектите включвали подход с
разказване на истории, за да помогне на хората да се свържат, и тези истории са били интегрирани в
продукции. Един такъв примерен проект включвал ученици да посещават по-възрастни хора от
старчески дом. Учениците посещавали дома за около час на седмица и споделяли идеи и работели
креативно, за да развият истории и стихотворения с по-възрастните хора. Тези творения са можели да
бъдат изразени чрез визуално изкуство или театър и разказване на историите. Проектите позволили
хората да се сприятелят и да се изразяват без страх от осъждането на другия.Изкуството им осигурило
сигурно пространство за споделяне на преживявания, коитомогат да бъдат разстройващи, и съответно
те да бъдат преживявани.

“Идванетотази седмицаме накара да се почувствам по-облекчен относноминалото.Успях
да споделя историята си и се почувствах разбран, а не осъден.Това емного силно усещане.”

Tези изводи показват, че в Обединеното кралство има редица дейности с креативен театър и
разказване на истории, управлявани от локални благотворителни организации и групи от общността, а
не от здравни специалисти, които целят подобряването на благосъстоянието на хора с деменция и
технитеболногледачи.Осигуряването на тезидейности в рамките наобщността,не самовмедицинска
среда, е важно за чувството на социално включване, изпитано от хората с деменция. По време на
интервютата практикуващите са отчели някои бариери, които трябва да преодолеят, за да подсигурят
възможността всички да могат да бъдат включени.

Едно от основните предизвикателства за провеждането на тези креативни дейности е било
ограниченото финансиране на участниците, от което те са можели да се възползват. Това значи, че
въпреки, че някои от проектите са били много успешни и практикуващите са искали да ги продължат и
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развият, те не са били способни да го направят и е трябвало да ги спрат. Това е довело до регрес в
благосъстоянието на хората с деменция и техните партньори в грижите, които са дошли да се насладят
на дейностите и да разчитат на тях за чувството на социално включване. Освен това интервюираните
споделят, че е било трудно да ангажират хората с деменция, както и персонала на здравните
заведения. Това е било особено голямо предизвикателство, когато тези креативни проекти са били
въвеждани в заведения, които никога преди не са били ангажирани в креативните изкуства.
Персоналът на здравните заведения е бил резервиран към участие и често не са отчитали ползите за
тези, които са участвали.Освен това техните работни ангажименти ги възпрепятствали да дойдат и да
подпомагат срещите, което значи, че рядко са имали възможност да присъстват на тях и по този начин
да опровергаят някои свои виждания. Други трудности с разбирането включвали индивидуалните
особености на участниците, като например трудности с вербалната комуникация и загуба на слуха в
група от хора без тези затруднения. Интервюираните отчитат трудностите с планирането на срещите,
тъй като не са били наясно кой ще присъства и каква енергия и физически способности ще има.
Въпреки това, когато са били преодолявани тези предизвикателства, хората с деменция, както и
техните болногледачи са демонстрирали явни ползи, което се е изразило в подобрено настроение,
ангажираност и благосъстояние.

Резюме на политиката и креативната практика в
Ирландия
Изчислено е, че през 2017 година в Ирландия е имало около петдесет и пет хиляди човека с деменция.
Случаите на деменция се очаква да нарастват с 3.6% на година за следващите 30 години, което значи,
че до 2036 година броят на хората, живеещи с деменция, ще стане 115,426, а до 2046 година ще е
достигне 157,883. През 2014 година Ирландия приема своята Национална стратегия за деменция, с
крайната цел да подобри грижите за болните с деменция така, че хората с това състояние да могат да
живеят добре възможно най-дълго и да имат достъп до услуги и подкрепа, подходящи за техните нужди.
Тя желае да популяризира ползите от навременната диагноза на деменция и важността на ранната
намеса, заедно с дългосрочната цел да информират обществото в Ирландия за нуждите на болните с
деменция, да повишат разбирането му, както и смисъла от приноса, който хората с деменция
продължават да извършват към обществото. Тези цели са добре съвместими с плана за социално
включване.Стратегията идентифицира по-конкретношест приоритетни области за действие:
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•По-добра яснота и разбиране проблема „деменция“ и готовност хората с деменция да бъдат част от
обществото колкото се може по-дълго време.

•Навременна диагноза и подкрепа, както и по-добри палиативни грижи.

•Интегрирани услуги, подкрепа и грижи за хора с деменция и техните семейства.

•По-добро обучение и образование за тези, които подкрепят хората с деменция.

•Поставяне на проблема „деменция“ в центъра на научните изследвания и информиране, и
включването му в бъдещите здравни политики.

•Управленскифокус върху грижите за хората с деменцияи по-доброразпределениенаресурси, за да
се осигурят възможно най-добри резултати за болните и техните близки.

За да се постигне тази визия и да се имплементира стратегията в периода 2014-2017,Министерството на
здравеопазването и Ръководството на здравните услуги се споразумяха за съвместни инициативи с The
Atlantic Philanthropies, с начално финансиране от около 27.5 милиона евро. Това подчертава огромните
ресурси, които са необходими при ангажимента към предизвикателството „деменция“.През 2017 година
Националната стратегия бе преразгледана и в нея се очертаха още по-ясно нуждата от вписване на
първична превенция в Стратегията, както и изискването да се осигури система за след диагностичното
наблюдение. Това подчерта голямата важност на знанието, информацията, подкрепата от околните,
когнитивните интервенции и продължителността на грижите и интеграцията, които биха довели до
повишени целеустременост, избор и контрол от страна на хората с деменция.Освен това е обсъдено и
приемането на план за персонализация, осигуряващ приоритизирането на желанията и
предпочитанията на хора с деменция пред тези на хората, грижещи се за тях. За да се постигне тази
визия, беше подчертана и нуждата от допълнителни ресурси, които да бъдат насочени към подкрепата
и грижата за хората с деменция, както и по-добро образование относно деменцията сред здравните
работници, осигуряващите здравни и социални услуги, неформалните партньори в грижите и
обществото като цяло. Това отново подчертава нуждата от подход, основан върху правата, който
извлича опит от плана за по-широко социално включване.

В рамките на Ирландия има три организации, използващи креативен театър и разказване на истории,
които са споделили техния опит с употребата на тези инициативи с хората с деменция. Ирландската
Alzheimer’s Society обсъди употребата на техники с разказване на истории, за да осигурят обучение на
хора с деменция, което би им позволило да се чувстват по-уверени, когато присъстват на публични
събития. Чрез тези средства те се надяват хората да могат да направят автентичен разказ за
преживяванията си и по този начин да повишат яснотата около деменцията сред обществото. Както
обяснява един от интервюираните, “Вярвам, че истинските истории са много по-въздействащи върху
обществото.”

Останалите две организации, които бяха интервюирани, обсъждат креативните инициативи, които
директно са представили пред хората с деменция и техните болногледачи. Те подчертават ползите,
които са имали участниците от тях, включително подобрено настроение и повишени нива на активност,
чувство за цел, както и възможност да се включат с креативните си умения и да развият чувство за
общност с останалите присъстващи. По-големи детайли за тяхната работа са представени в
долуописаните случаи.
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Age & Opportunity

Age and Opportunity е национална организация, целяща да вдъхнови всички да достигнат пълния си
потенциал в хода на остаряването си. Те работят с хора над 50 години, включително живеещите с
деменция и ги подпомагат във включването в културни, спортни, физически и артистични дейности,
например танци и писане. Това дава възможност на хората над 50, включотелно и засегнатите от
деменция, да се учат и да взимат активно гражданско участие. Те са работят с публични и частни
партньори като например фестивала на изкуствата Bealtaine и националната спортна програма за
възрастни хора Go for Life. Те също са провели турне на театрална постановка, която е основана на
разказването на истории. Техните двучасови работилници с хора с деменция, са предназначени да
повишат творческите умения на участниците, да подкрепят техните интереси и да предложат нов опит.
В допълнение към това, те подпомагат дневни центрове и предлагат работа и обучение на творци в
старчески домове. Отзивите, които са събрали, отчитат, че техните работилници са подобрили
креативните умения на хората, както и желанието за участие и настроението им.

“Те участват повече, стават по-активни ищастливи”.

“Не става въпрос за дългосрочно влияние, а по-скоро затова да живееш в
момента.Да се създаде сигурно пространство за себеизразяване и повишаване
на увереността им да говорят свободно и да участват напълно”.

Библиотеката Chester Beatty

Библиотеката Chester Beatty се намира в Дъблин и предлага на хората възможност да видят
световноизвестни изложби. В момента те са част от проекта “Azur”, който цели да осигури на хората с
деменция достъп до колекции с изкуство. Тази дейност включва елементи от разказване на истории и
креативни изкуства. По време на развеждането из изложбата групи от хора с деменция и техните
болногледачи се събират около един обект и водени от обучен екскурзовод, разсъждават над
художествената стойност на този обект (цветове, тема, културни връзки). Разговорите позволяват на
участниците да изследват други елементи от животите си като например как цветовете им напомнят
за техните пътувания или детски спомени и преживявания. Дейностите се фокусират върху
поставянето на хората с деменция в реалността и разказването на истории е голяма част от това. В
продължение на час обучения екскурзовод поддържа разговора и позволява на всички да дискутират
и да се изразят свободно, като създава сигурно пространство за споделяне и чувство за
принадлежност, както и емоционална връзка. Според събраните отзиви дейностите и процесът по
разказване на истории помага на участниците да възстановят контакта с живота и останалите хора
около тях.

Всички интервюирани препоръчаха употребата на креативни подходи, за да се чуят гласовете и
човешките права на хората с деменция, както и да се подсили чувството им на социално включване, но
и също обсъдиха предизвикателствата пред развитието на тази техника в Ирландия. Те представляват
главно липсата на финансиране и налични ресурси. Затова те чувстват, че има нужда да се повиши



Креативен театър и разказване на истории при грижата за хора с деменция: информация за практикуващи 37story2remember.eu

обществената информираност по въпроса за ползите от тези подходи в рамките на сферата на грижите
за хората с деменция и така да се мотивират законотворците и професионалистите да инвестират
повече времеи ресурс в тях.Това би осигурило продължаването на този тип работа и установяването на
дългосрочни ползи за хората с деменция, техните партньори в грижите и по-широката аудитория.

Резюменаполитиката и креативната практика вРумъния
Румъния, както и други европейски страни, има проблем със застаряване на населението.Въпреки че в
момента хората над 65 години представляват 16.5% от общото население на страната, то се предвижда
да се увеличи на 34.8% до 2060 година. Имайки предвид връзката между застаряване и деменцията,
вероятно е Румъния, както и други източноевропейски страни, да стане свидетел на повишено
количество случаи на деменция през следващите години. Въпреки че ограничено количество данни по
въпроса са изнесени публично, е изчислено, че през 2014 година има 158 хиляди човека с деменция,
макар че така се пренебрегват много недиагностицирани случаи. По-точни данни предполагат, че през
януари 2018 година има около 245 хиляди човека с когнитивни нарушения в Румъния. Изчислено е, че
през 2013 година това се равнява на разходи между 18.24 и 14.52 милиарда леи, като малко повече от
половината от тях се асоциират с формалните грижи. Въпреки това е отбелязано, че това не отчита
разходите по грижите на неформалните болногледачи, които подкрепят хората,живеещи с деменция.

Към момента Румъния няма национална стратегия за деменцията и законотворците нямат планове да
въвеждат такава. Затова и повечето национални политики на Румъния са концентрирани върху
подпомагането на възрастни хора с техните здравни и социални потребности, отколкото върху нуждите
на хората с деменция. Въпреки че професионалистите могат да се основават на Закона за психичното
здраве и защитата на хората, страдащи от психически заболявания, или Закона за социалните грижи за
възрастните хора, за да осигурят грижа за хората с деменция и техните семейства. Тези закони не са
твърде специфични и не могат да отбележат сложните нужди на тези хора, тъй като според тях често
биват възприети за потенциална психиатрична спешност. Особено полезни политики, от които
професионалиститемогат да се възползват, саНационалната здравна стратегия 2014-2020 иПланът за
действие 2014-2020. Те целят да подобрят психичното здраве в населението като цяло чрез:
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•развиване на политики за психично здраве, основани на доказателства, като се събират качествени
данни за целите на практиката и наблюдението;

•подобряване на достъпа до и качеството на диагностичните, превантивните и лечебните услуги,
както и образоване на професионалистите в оказването на добра подкрепа за хора с психични
проблеми и адаптиране на съществуващите инфраструктура и услуги към нуждите на
бенефициентите;

•разширяване обсега на услугите, осигурени на хората с проблеми с психичното здраве, като се
работи с неправителствения сектор в посока на прилагането на добри практики и подобряване
нивото на образование и разбиране по въпроса с психичното здраве в рамките на общата популация

Въпреки че тези стратегии са насочени към проблеми, свързани с психичното здраве, те не са насочени
към проблема на хората с деменция в цялата му сложност. Освен това, по-нататъшните развития на
политиките са от ключово значение за оказване на необходимата подкрепа и формални услуги на
хората с деменция и техните семейства колкото се може по-дълго, за да имат възможност за
максимално най-независим живот.

Подкрепата, оказана на хората с деменция и техните близки е ограничена до определени услуги за
домашни здравни грижи, които се получават до определен брой дни в годината, или
институционализираната грижа, ограничена до малък брой държавни центрове като например
дневните центрове. Те предлагат достъп до психологически услуги и физиотерапия, както и терапия за
когнитивна стимулация като арт терапия, въпреки че това е ограничено в държавните услуги. За
съжаление, тези центрове обикновено са в градските среди и не могат да осигурят подкрепа за хора с
напреднала деменция. Частният сектор в Румъния също осигурява грижи за хора с деменция и техните
семейства, само че тези, които осигуряват услугите, са с ограничен образователен ресурс и основават
техните дейности върху опита си, а не върху конкретни психологически теории или методи. Във връзка
с изкуствата, в последните години са създадени курсове, като например утвърждаването на
квалификация за употреба на изкуството като инструмент за психологическа, физическа и социална
стимулация.Въпреки това няма голямо развитие извън тези случаи в тази сфера.

Пет участници, които използват някаква форма на разказване на истории (главно работа върху
спомнянето) и креативен театър в работата си, бяха интервюирани в Румъния.Един от интервюираните
е бил социален работник в румънската Фондация за грижа за възрастните. Ключов компонент в
работата на организацията е била в рамките на дневните центрове, където са осигурявали културни и
артистични дейности на присъстващите. В рамките на тези креативни дейности употребата на метода
„разказване на истории“ е бил включен като средство за работа с житейската история, като участниците
е трябвало да използват снимки като повод за разказване на личните си преживявания, чувства и
ценности. Друг интервюиран е бил вицепрезидент в асоциация, свързана с невродегенеративни
нарушения. Ключов компонент от тяхната работа е била да провежда събития и обществени форуми,
където хората да дискутират или да опишат опита си с живота с когнитивни затруднения, в частност
мултиплена склероза. Тримата последни интервюирани са квалифицирани психолози и са използвали
терапевтични дейности в рамките на клиничната си практика, за да подпомагат хора в преодоляването
на някои от психологическите предизвикателства на деменцията и подобряване на когнитивните
затруднения. В тези случаи разказването на истории преобладаващо е било използвано като средство
за спомняне, за да се даде повод на хората с деменция да дискутират аспекти на живота си и да се
ангажират с групова работа. По-долу е описан случай от един психолог, работещ в старчески домове и
дневни центрове.
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Дейностите на един клиничен психолог
Психологът работи с възрастни хора, живеещи с леки до умерени когнитивни нарушения в старчески
домове и дневни центрове от цяла Румъния.Изнасят се ежеседмични работилници и в рамките на час и
половина се опитват да подобрят уменията за общуване на хора с деменция чрез употребата на театър,
актьорска игра, писане и дейности за спомняне. С помощта на медицински специалисти хората,
ангажирани в тези срещи, организират театър със сенки на базата на добре познати приказки, правят
собствени кукли и изиграват сюжетите. Отзивите от работата отчитат, че участниците демонстрират
подобрение в техните комуникация, отношения и самочувствие. Психологът усетил, че има редица
предизвикателства, с които са се сблъскали, когато са се опитвали да ангажират хората с деменция в
тези креативни инициативи. Те са засягали главно страха и срама, който участниците са изпитвали,
когато са се опитвали да изразят своите емоции, липсата на доверие в практикуващия и трудностите,
които имали с комуникацията.

Всички интервюирани са казали за големи предизвикателства, с които са се срещнали, когато са се
опитали да въведат тези иновативни инициативи в Румъния, включително липса на финансова и
политическа подкрепа за тях, както и недоверието на хората с деменция в тези услуги и липсата им на
склонност да се ангажират с тях. Последната бариера отдали на стигматизацията на деменцията и
чувството на срам на хората, диагностицирани със състоянието. Също са отчели липса на доверие в
младите практикуващи, които са провели услугите, като участниците са ги счели за твърде неопитни, за
дамогат да осигурят някаква смислена помощиподкрепа.Входа на времето, като хората с деменция се
ангажирали, бариерите са били преодолявани по малко, а интервюираните посочват ползите, които
участниците са успели да постигнат. Те включват подобрени комуникация и отношения със здравния
персонал, повишено доверие в заобикалящите ги хора, които ги подкрепят, както и подобрено
самочувствие.

Интервюираните също са подчертали набор от умения, в които практикуващите в тази сфера трябва да
са добри, за да успяват в креативните инициативи. Те биват: разбиране на деменцията и
предизвикателствата, с които хората с деменция може да се сблъскат, умението да могат да
комуникират достъпно с хората с деменция и техните близки и така да развият доверие и разбиране в
тях, както и подробно разбиране на техниката за креативен театър и/или разказване на истории така, че
да бъдат употребени по подходящ и най-ефективен начин.
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Резюме на политиката и креативната практика в
България
Доклад, изготвен през 2012 година, отчита, че в България има около 100 хиляди човека с някаква форма
на деменция, като половината от тях имат болестта на Алцхаймер. Към момента няма други доклади,
които да осигурят по-нови данни за броя на хората с деменция, живеещи в България, въпреки че
Националният център по обществено здраве и анализи включва хоспитализираните случаи на
деменция и предвижда, че техният брой е около 2457 за 2017 година. Имайки предвид застаряващото
население в България, вероятно е това да доведе до рязък скок на броя хора, засегнати от болестта на
Алцхаймер и други форми на деменция, през следващите години. Въпреки това българското
правителство не е развило механизми за ранна диагностика, адекватно лечение и подкрепа на хората с
деменция. Това води до пагубно влияние върху благосъстоянието на хората, живеещи с деменция,
както и това на техните близки.

Тази липса на яснота по проблема „деменция“ и липсата на ангажимент с план за преодоляване на
негативните последствия от предизвикателството, се отразява и в ограничения брой практикуващи в
тази сфера, които използват креативните методи за ангажирането на хора с деменция и/или техните
болногледачи. В рамките на България трима участници са били интервюирани, включително социален
работник, психиатър-доцент в Националния център по обществено здраве и анализи в София и
неформален партньор в грижите на човек с деменция. И тримата интервюирани споменават
ограничения брой на услугите, които са достъпни за хората с деменция, и подчертават, че никоя от тях
не включва креативен театърилидейности с разказване наистории.Частично това седължиналипсата
на яснота около ползите от креативните инициативи за благосъстоянието на хората с деменция и
техните болногледачи в рамките на България. Затова е ясно, че и правителството трябва да въведе
политики, които да повишават информираността за този важен аспект от грижата за хората с деменция.
Неформалният болногледач (съпруг на болната) сподели трудностите, с които се е сблъскал, когато е
търсел нефармакологична помощ в общността за себе си и съпругата си. По тази причина е трябвало
той сам да осигурява тези дейности, както и да се образова в потенциални нефармакологични
интервенции като когнитивна стимулираща терапия (КСТ). Той подчертава нуждата от повече услуги
изобщо за хората с деменция (не само креативни дейности), както и повече разбиране и яснота за
деменцията сред по-широката общност. Както възкликва той по време на интервюто:

“За съжаление сме сами!Синътми ни помага само през лятото.Неможахме да намерим
никакви центрове и обучени специалисти зафронтотемпорална деменция и
нефармакологичнитерапии. Такива центрове не съществуват в България, а и няматакива
обучени специалисти!”
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Резюме на политиката и креативната практика в Гърция
Въпреки че няма адекватни епидемиологични данни за деменцията в Гърция, Alzheimer’s Disease
International са изчислили, че през 2010 година около 196 хиляди човека са живеели с това състояние.
Този брой е предвиден да достигне 276 хиляди
през 2030 година и 365 хиляди през 2050 година.
Към момента няма гръцки национален план за
действие за деменцията и няма конкретни
национални стратегии, които да са насочени към
неврологичните и социалните влияния върху
деменцията или да организират здравни и
социални услуги, които адресират
предизвикателството деменция.Освен това няма
никаква кооперация между съществуващите
услуги за хората с деменция и техните партньори
в грижите, което значи, че грижите не са
персонализирани или икономични във
финансово отношение.

Петима участници от Гърция са били интервюирани относно техния опит с креативните инициативи –
четирима психолози, които са работили в рамките на дневни центрове в Гърция, от които двама като
част от Alzheimer Hellas (Солун, Македония), един в Атина (континентална Гърция) и един във Волос
(Тесалия). Петият интервюиран е бил актьор и театрален директор за компанията Seven Eleven Theatre
Group от Атина (континентална Гърция).Участниците са описали подробна картина на тяхната практика
и как те са въвели креативния театър и разказването на истории, за да подобрят живота на хората с
деменция и техните партньори в грижите.Случаите, които илюстрират тази работа, са описани по-долу.

Alzheimer Hellas вСолун www.alzheimer-hellas.gr

Като психолози те работят най-вече с болногледачи на хора с Алцхаймер, предимно осигурявайки
психообразователна групова терапияиподкрепавдневнияцентър.Дискусииипсихологически терапии
са главните инструменти, но театралните техники заедно с експерименталното учене се използват, за
да допълва тези едночасови срещи за подкрепа. Докато психологическите терапии помагат на
неформалнитеболногледачида се справят със стресаиемоциите, употребата на театъраимосигурява
повече възможности да изразят чувствата си без нужда от думи. Индиректно този подход също
благоприятства и хората с деменция, тъй като неформалните болногледачи се чувстват по-спокойни и
съответно по-способни да осигурят подкрепа за техните близки хора. Въпреки това практикуващият
подчертава и ограниченията във времето, тъй като всяка среща е траела само по един час. Това може
да затрудни ефективната работа в рамките на това време, понеже много емоции, с които хората
изискват допълнителна подкрепа, излизат на повърхността. Възможно е тези емоции да могат да се
преодолеят само с по-продължителни и задълбочени терапии.

“Театърът им дава стимул, начин, по който да се изразят без думи”

https://www.alzheimer-hellas.gr
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Seven Eleven Theatre Group вАтина seveneleven.me

Seven Eleven Theatre Group е първата организация в Гърция, която продуцира театрална постановка,
базирана върху опита на хората с деменция.През последнитешест години компанията е работила като
доставчик на външни дейности за старчески домове във и около Атина. Освен това те са развили
програми, пригодени за партньорите в грижите в домашни условия, макар че повечето от крайните им
потребители са хора с деменция. Те възприемат холистичен подход към грижите за деменция, като
съчетават аспекти на театъра и използват метода на свободните асоциации, за да фасилитират
многопластовите нужди, които хората с деменция може да имат. Те също може да работят заедно с
болногледачите, за да осигурят театрални упражнения, насочени към подобряване на самочувствието
им по забавен начин, който „сваля товара от раменете им“. Тези интервенции са имали за резултат
подобрения в настроението и себеизразяване и намаляване на стреса при хората с деменция.
Основното предизвикателство за организацията са разнообразните членове на групата, които имат
разнообразни интереси, образователни степени и социоикономически статуси. Това понякога може да
доведе до вътрешногрупово напрежение и конфликти, които изискват внимателно справяне. Освен
това много от дейностите трябва да се настроят според интересите и възможностите на различните
хора.

Alzheimer Athens вАтина alzheimerathens.gr

Психолог, работещ в дневен център за хора с деменция и техните неформални болногледачи е въвел
двучасови работилници, специализирани в положителни емоции и съставени от театрална игра и
театрални часове. В хода на работилниците са били добавени дейности с хартия и молив към
театралната игра, за да съживят срещите и да окуражат драматизацията, импровизацията и скиците.
Участниците толкова са харесали тези срещи, че са ги превърнал в театрално представление, което е
било представено на лятно празненство в дневен център. Първоначално работилниците за театрална
игра са били провеждани само за хора с деменция, но сега са разширени и адаптирани също и към
неформалните болногледачи. Участниците са отчели много положителни влияния от тези срещи,
включително повишена креативност и въображение, както и когнитивно и емоционално подобрение.
Хора, които са се ангажирали с тази дейност, в хода на времето показали знаци на интерес и наслада,
въпреки първоначалното им несигурно участие поради срамежливост.

Alzheimer Hellas www.alzheimer-hellas.gr

Психолог, работещ в дневен център с неформални болногледачи на хора с деменция, обсъди
включването на елементи от театралната терапия, „театър на репресираните“, и психодрама в техните
групови и семейни терапевтични срещи. Някои от тези елементи включвали обратна ролева игра,

“Дейността помага на много хора с деменция да покажат най-доброто от себе си”
“Хората по домовете, които виждам, с нетърпение чакаттази дейност, дори да са на
легло, просто са нетърпеливи да се включат в програмата”

“Имамоменти, в които видях как много сериозни хора, които никога не съм вярвал, чеще се
потопят втеатралната игра, се оказаха най-добрите участници”

https://seveneleven.me
https://alzheimerathens.gr
https://
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симулация и техники на празния стол. Прилагането на всяка от тези техники се подбира за всеки
индивидуален случай. Чрез употребата на театрална терапия и обратна ролева игра хората биват
окуражени да упражняват техники на емпатиийно разбиране, така че да подобрят тяхното разбиране на
естеството и прогреса на деменцията. Техниките на „театъра на репресираните“ и психодрамата също
помагат на партньорите в грижите да изразят и да се освободят от всички негативни емоции.
Практикуващият отчита, че инициативите са добре приети от партньорите в грижите и им помагат да
намалят нивата си на тревога и депресия, както и да намалят психологическите трудности, изпитани в
грижата за деменция. Тези срещи са демонстрирали положителни резултати, но практикуващият
споменава някои провокативни ситуации, когато потиснати чувства и емоции излизат на повърхността
несъзнателно и изненадващо. Въпреки това практикуващите се сблъскват с тези предизвикателства с
положителна настройка: “тъй като това е естеството и красотата на тази работа – предизвикателствата
се появяват и трябва да ги разпознаваме и да работим върху тях“.

Alzheimer Volos въвВолос http://www.alzheimervolos.gr

Организацията работидиректно с хората с деменцияи сходни заболявания, както и с техните партньори
в грижите.Те включват ролевата игра в терапевтичните срещи с хората с деменция и техните партньори
в грижите, както и разказване на приказки, преминаващи в образователни лекции, които да повишат
яснотата около деменцията в рамките на по-широката публика.Ролевата игра цели да създаде сигурна
среда, в която хората са подкрепяни в избора да се научат или да си върнат уменията, които с
прогресирането на заболяването закърняват. Например една от програмите включват работа върху
емоционалното разбиране, като хората с деменция са натоварени със задачата да разпознават или
назовават различни емоции и след това да ги пресъздадат в ролевата игра. В тези случаи партньорите
в грижите също са окуражени да кажат своите затруднения и да ги изиграят. Това потенциално би им
позволило да научат нови умения, които да използват в ежедневния си живот. Първоначално хората с
деменция и техните партньори в грижите могат да се затруднят в себеизразяването чрез ролевата игра,
но с времето се отварят повече и стават по-гъвкави в дейностите. Партньорите в грижите са отчели
чувство на успокоение след тези ролеви игри, докато хората с деменция са демонстрирали по-добри
комуникационни умения, подобрено настроение и по-голямо участие.

Когато са коментирали предизвикателствата и бариерите пред работата си, интервюираните са
подчертали затруднения, свързани с началната липса на умения и знания за драматични/театрални
техники.Въпреки това те са ги преодолели с помощта на консултация и обучение от специалисти, които

“Упражненията итехниките натеатъра на репресираните и психодрамата помагат на
партньорите в грижите да простят и да се освободят от емоции на гняв към пациент,
което е голяма бариера в грижите и ги натоварва страшно много”

Болногледачите намират за невъзможно правото да изразят някои неща или да успяват в
театралната дейност.Например може да са засрамени оттова да показват как живеят
заради страх от критика, страх оттова да направят нещо грешно, но в краткосрочен план
сигурността на групата им помага да го преодолеят”

http://www.alzheimervolos.gr
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са добре обучени в практиките. Освен това друга група е срещнала затруднения, когато са опитали да
въведат театрален модел, създаден във Великобритания, поради културните различия между
държавите. Въпреки това те са били успешно преработени след продължително проучване, проби и
грешки. По-нататъшни предизвикателства пред ангажирането на хора с деменция и техните партньори
в грижите в креативнитеинициативи включват:различия в технитеинтересии способности, което значи,
че дейностите трябва да бъдат персонализирани, стигмата на деменцията, която възпрепятства хората
от достъпдо услугите поради чувства на срами страх, както и чувството на партньорите в грижите, чеще
бъдат жестоко осъдени от хората и възприети като провалящи се, ако потърсят допълнителни услуги
при грижата за близките с деменция.

Чрез ангажирането с тези инициативи хората с деменция и техните болногледачи отчитат подобрено
настроение и по-добра способност да се изразяват вербално и чрез действията си, както и намалени
тревожност, депресия и стрес. Болногледачите също отчитат усъвършенстване на знанията си за
деменцията и нейното прогресиране, което резултира в повишена емпатия към хората с деменция,
както и усещане заоблекчение, тъй катомогат да серазтоварят от всякаквинегативниемоцииичувства,
които може да изпитват в конкретния момент.
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Глава 4:
Резюме и препоръки
за креативния театър
и разказването на
истории в грижите за
хора с деменция
Тази последна глава обобщава употребата на креативния
театър и разказването на истории в рамките на грижите за
дементно болни, извличайки сравнения от литературния
преглед и интервютата, проведени в страните-партньори по
Еразъм.Ползитеот тези креативниподходисаописанивплана
за по-широко социално включване, който цели да развие и
насърчи общества, приятелски настроени към деменцията. В
заключение, тази глава очертава бариерите за въвеждане на
тези креативни подходи в системите на предлаганите грижи на
засегнатите от деменция и осигурява препоръки за
практикуващи професионалисти в социалната и здравната
система, кактои законотворците,целящидаяразвият.
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Cтрани,приемащипрактикитенакреативниятеатър
и разказването на истории в грижите за деменция
От публикуваната литература се вижда, че в рамките на сферата на грижите за деменция подходите с
креативен театър и разказване на истории се използват в Обединеното кралство, скандинавските
страни,САЩиКанада.Тези странииматдобреразвитии утвърдениполитика, които сефокусират върху
промотирането на по-широкото социално включване на хората с деменция и техните болногледачи,
както и отчитането на неврологичните затруднения, свързани със състоянието. Това може да се види и
в тяхното желание да промотират и финансират тези по-креативни подходи като метод за подобряване
на благосъстоянието на тези групи хора. Въпреки това, от данните в интервютата се вижда, че части от
тази работа са осъществяват и в някои от страните-партньори по Еразъм. Въпреки, че тези креативни
подходи преобладаващо са възприети като част от компетенциите на обучени психолози в клинична
среда, част от по-широката им терапевтична работа, има също и примери в страни като Ирландия и
Гърция, където организации или хора извън медицинския сектор са ги възприели. За постигането на
общности, приятелски настроени към деменцията, е важно не само медицинският, а и всички останали
сектори да се ангажират с плана за грижа за хора с деменция ида се информират как креативни подходи
като театър и разказване на истории могат да опосредстват социалното включване на хора с деменция
и техните болногледачи.
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Промотиране на социално включване чрез креативен
театър и разказване на истории
Планът за социално включване и политики като „отворени към деменция общества“ има за цел да
осигури на засегнатите чувството, че са „разбрани, уважени и подкрепени и се чувстват уверени, че
могат да допринесат към обществения живот“, а също така и да обучат членове на общността да са
осведомени за деменцията и да я разбират, като по този начин те и хората с деменция да се чувстват
спокойни да живеят с деменцията и да им се позволи „да имат избор и контрол над техния ежедневен
живот“.Резултатите от литературния преглед и интервютата показват, че методите с креативния театър
и разказването на истории са имали важни ползи за плана за социално включване, когато са били
директно използвани с хората с деменция и техните семейства или като образователен инструмент.

Когато е имало директно ангажиране с тези креативни подходи, резултатите подчертават, че хората с
деменция и техните близки са били осигурени с възможности да участват в съвсем нови за тях дейности
и така са промотирали тяхното учене през целия живот и чувството им за лично израстване. Тези
дейности са били проведени в спокойни социални среди, които са насърчавали смеха и забавлението,
като така са намалили усещането за безнадеждност и апатия, които могат да бъдат чести при живота с
деменция. Те са осигурили хората с инструменти да изразят чувството си за идентичност вербално и
чрез движенията на тялото. Тази „смислена“ комуникация е помогнала на техните болногледачи, както
и останалите присъстващи на дейностите, да получат по-добро разбиране за тях и техните трудности,
като по този начин и да се чувстват по-уверени в комуникацията и подкрепата, която им оказват. Така се
подобрили отношенията им и чувството за емоционална връзка. Участието в дейностите също е
осигурило на хората с деменция психологически ползи като подобрено внимание, по-добри
възможности да си спомнят общочовешки идеи и ключови житейски събития и усещане за постижение,
както и намаляване на депресивните симптоми и негативните емоции. Те са важни за общото
благосъстояние и самочувствието. Освен това много от дейностите са правели човека с деменция
„ученик“, който може да информира и да контролира развитието на творческия процес, а не „пациент“,
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който пасивно да наблюдават дейността. Това им осигурява платформа, където техните гласове и
мнения са уважени и останалите се съобразяват с тях. Възможността на хората с деменция да
партнират наравно с другите в дейности е неразделна част от тяхното социално включване и човешки
права.

Творческите подходи също са допринесли за плана за социално включване, докато са били употребени
като образователен инструмент.Например от хората с деменция и техните болногледачи често са били
изисквани консултации за дизайна на скици и театрални изпълнения, които са били представяни пред
публика – това ги е поставяло в позицията на експерти и е уважило нуждата им да се включат техните
гласове и опитности в рамките на тези практики.Изпълненията са били представяни пред голям кръг от
хора,отговорни за грижи задеменцията, както и предмасова публика и сабилиразгледани като полезни
за показване на по-добро разбиране на това какво е да живееш с деменция или да подкрепяш някого с
това състояние, както и мрежите за подкрепа, които могат да са достъпни. Освен това театралните
представления се възприемат като нещо като по-опростен начин за предаване на сложни съобщения и
академични теории в сравнение с лекциите и научните статии. Това гарантира, че публиката си е
тръгнала от изпълненията с по-добро разбиране на това как могат да се грижат и да подкрепят хората с
деменция, като разпознават и оценяват тяхното усещане за идентичност и се фокусират върху човека,
а не върху състоянието му. Подобряването на осведомеността за деменция на всички здравни
специалисти, неформалните болногледачи и по-широката общественост е ключово за плана за по-
широко социално включване. Резултати показват, че креативният театър и разказването на истории са
ангажиращ метод за реализиране на общество, което е приятелски настроено към засегнатите от
деменция. Когато медицински специалисти биват обучени да използват тези креативни методи, в
частност разказването на истории с хора с деменция, резултатите показват, че това намалява страха и
неудобството им от контакта с тези хора, предизвиква вижданията им за способностите на хората с
деменция и им помага да се фокусират повече върху хуманистичните аспекти на грижите за деменция,
отколкото да се основават изцяло на биомедицинския подход, който традиционно са изучавали в своето
следване. Отново, това е важно за подобряване на осведомеността за деменция, преодоляване на
стигмата, свързана със състоянието, и осигуряването на възможно най-добрата подкрепа за засегнати
от деменция в обществото.

Предизвикателства завключванетона креативен театъри
разказване на истории в грижите за деменция
IЯсно е, че креативният театър и разказването на истории предлагат огромен потенциал за подобряване
на плана за социално включване в рамките на грижите за засегнатите от деменция.Въпреки това ако този
потенциал е реализиран, има няколко бариери, които трябва да бъдат преодолени. Факти от
литературния преглед и интервюто показват, че тези бариери действат на по-общо социално ниво
(бариери на макроравнище), в рамките на организациите (бариери на средно равнище) и в контактите
между хората с деменция, техните близки и професионалистите (бариери намикроравнище).

Maкроравнище: когато се въвеждат подходи с креативен театър и разказване на истории в рамките на
грижите за хора с деменция, може да се срещнат бариери в страните, които се фокусират главно върху
биомедицинските аспекти на деменцията или липсата на стратегия за нея. Затова много от техните
политики (ако са приложими) и ресурси са насочени към търсене на лечение за състоянието и/или
подкрепянето на хората да говорят за неврологичните предизвикателства, които имат ежедневно. Този
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акцент намалявафокуса върху човешките права и социалното включване на хората с деменция и техните
болногледачи, като по този начин по-малко ресурси са насочени към подходи и интервенции, целящи да
подобрят тези аспекти. Това особено се наблюдава в страни, където техните национални закони и
регулации главно засягат това хората с деменция да са защитени и в безопасност, отколкото да им се
осигуряват възможности да се свържат с техните общности и да продължат тяхното учене през целия
живот и своето лично израстване. Освен това в страни, където тези креативни подходи съществуват,
обучението може да не се пренася толкова лесно в други страни, където тези инициативи не са толкова
разпространенипорадиразлични културнитрадиции,ценностиипрактики.Товаимазарезултатотказана
професионалистите в тези страни от употребата им в рамките на своята практика.

Средно равнище: по-нататъшни бариери биха могли да включват липса на време, пари и персонал,
който да провежда дейностите, както и липса на подходящо помещение за тях.Тези проблеми бихамогли
да се задълбочат в старчески домове и дневни центрове, където управителите са главно фокусирани

единствено върху осигуряването на физически грижи за хората с деменция и по този начин да останат
затворени за инициативите, които могат да промотират и подобрят тяхното чувство за социално
включване. Затова те се колебаят дали да окуражават персонала си да ги използва като част от тяхната
практика. Освен това липсата на осведоменост около деменцията в някои общности може да значи, че
тези креативниинициативисесчитат заотговорностнамедицинскитеспециалистиисеочакватедабъдат
провеждани в клинична обстановка, а не като нещо, което може да бъде предприето и от практикуващи и
доброволци с различно образователно ниво и разнообразни творчески способности. Това най-вероятно
пречи на обмяната на знания и практики между различни професионалисти и така възпрепятства
развитието и разширяването на тези креативни подходи към по-широка аудитория. Тази липса на
осведоменост около деменцията може да прояви в стигматизация на състоянието, което да попречи на
хората с деменция да потърсят тези творчески услуги в страх да не „издадат“ своята деменция.

Микроравнище: тези бариери може да се обвържат с липсата на обучение за професионалисти и
доброволци, които искат да използват креативния театър и разказването на истории с хора с деменция.
Тази липса на обучение може да означава, че персоналът се страхува да използва тези подходи в
практиката си, не са осведомени за ползите, които може да имат те за социалното включване на хората с
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деменция, или не знаят как да ги проведат ефективно и да комуникират с тези хора.Освен това хората с
деменция не са много отворени към включването в тези креативни инициативи, тъй като не виждат
ползите от тях и не седоверяват на практикуващите ги,особенона по-младите, за доброто иефективното
им провеждане, а партньорите в грижите може да не желаят да ги използват от страх да не ги съдят като
неспособни да се справят със ситуацията си. Това подчертава огромната роля на хората с деменция и
техните партньори в грижите като главен двигател на избора дали да се ангажират с тези креативни
инициативи.

Препоръки за включването на креативен театър и
разказване на истории в грижите за деменция
Имайки предвид многото бариери на различни нива става ясно, че каквито и да са решенията, те трябва
да обхващат всички тези нива. Ако едно ниво не бъде обхванато, това може да бъде пагубно за
цялостното развитие на подходите за креативния театър и разказването на истории при грижите за
деменция. Базирайки се на резултатите от литературния преглед и интервютата, по-долу е изготвен
списък с препоръки, които да послужат на законотворци и практикуващи, желаещи да промотират тези
креативни инициативи:

Препоръки за политики:
1. Развиване на национална стратегия за деменцията, основана на принципите на

социалното включване: Деменцията е глобално предизвикателство и затова е важно всички
държави да очертаят политически стратегия за справяне с нея. Въпреки че тази стратегия
трябва да промотира употребата на фармакологични изследвания за опит да се намери
лекарство за състоянието, то също трябва да търси начини да подобри човешките права и
по-широкото социално включване на хората с деменция чрез политики като „приятелски и
позитивни настроени към деменцията общества“.
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2. Промотиране на креативни инициативи за поддържане на плана за социално включване:
Когато бъде утвърдена стратегия, основана на принципите на социалното включване,
националните политики трябва да се опитват да насърчават употребата на креативни
инициативи като театър и разказване на истории в при грижите за болни с деменция. Това може
да бъде постигнато чрез осигуряване на финансиране за изследване и практика в тази сфера,
както и да се изготвят политически документи, правещи обществено достояние ползите от тези
подходи за социалното включване и благосъстоянието на хората с деменция и техните
партньори в грижите.

3. Стремеж към премахване на стигмата, свързана с деменцията: Ключов компонент на
националните стратегии за деменцията трябва да бъде насочването на ресурси към
намаляване стигмата, свързана с деменцията. Това ще окуражи хората, живеещи със
състоянието и техните близки да търсят и ползват услуги като креативните инициативи, коитоще
повишат тяхното чувство за социално включване и благосъстояние.

Препоръки за практиката:
1.Обмяна на знания между сектори и организации: Важно е всички организации да са отворени
към употреба на инициативите за креативен театър и разказване на истории, за да промотират
плана за социално включване. Тези подходи не трябва да бъдат изключително и само за обучени
психолози в клинична обстановка, но трябва да бъдат стимулирани и в по-широката публика като
хората на изкуството. Това би изисквало организациите/частните лица да споделят знания и да се
учат един от другиго.

2.Развиване и разгласяване на обученията за осведомеността около деменцията: Ако тези
подходи се използват от организации/частни лица извън сферата на грижите за деменция, е важно
те да могат да имат достъп до обучение за осведоменост за деменция. Това би осигурило тяхната
увереност в работата с тези хора и би развило необходимите междуличностни умения да ги
ангажират в различни креативни дейности.Освен това обучението би намалило стигмата, свързана
с деменцията и по този начин би подобрило плана за по-широко социално включване.

3.Промотиране на ръководства за добра практика за употребата на креативен театър и
разказване на истории: Това има връзка с предната препоръка – важно е обучението да очертава
как практикуващите и доброволците могат успешно да използват креативен театър и разказване на
истории с хората с деменция и техните болногледачи. Това обучение може да се проведе лице в
лице или чрез онлайн платформи, но трябва да се има предвид културните особености и да
осигурява примери за добра практика - как към момента тези средства се използват за
подобряването на социалното включване на засегнатите от деменция.

4.Осигуряване на ефективно планиране, внедряване и осъществяване на креативните
инициативи:Отпървостепеннаважност е практикуващитедаразвият план за успешновнедряване
и осъществяване на инициативите за креативен театър и разказване на истории.Това би изисквало:
разбиране как и къде да се наберат участници и доброволци, подбор на подходяща среда, която е
защитена и доброжелателна, измисляне на дейности, които са ангажирани и съобразени с
интересите на участниците, както и продължително оценяване на дейностите, за да останат
атрактивни за присъстващите. Този процес на планиране е особено важен в старчески домове и
дневни центрове, където може да се предлагат разнообразни дейности за хора с деменция и
техните болногледачи, така че практикуващите може да се сблъскат с противоречиви желания.
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5.Разгласяване на ползите от креативния театър и разказването на истории за хора с
деменция: Тези инициативи доказано подобряват благосъстоянието на хората с деменция и
техните партньори в грижите или чрез директното им ангажиране или чрез индиректното
предизвикване на стигмата, свързана със състоянието и образоването на различни аудитории за
начините, по които да осигурят по-добра подкрепа за засегнатите.Освен това е важно ползите и
резултатите от тези креативни инициативи да продължат да бъдат разгласявани чрез различни
среди, които да ангажират академичната публика, всички професионалисти и партньори в грижите,
работещи с хора с деменция, както и тези, страдащи от нея. Това би окуражило по-широката им
употреба сред общности, както ище намали част от предразсъдъците, които хората с деменция и
техните близки имат към участие в тях.
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Заключение
Резултатите в този доклад подчертават важността на инициативите с креативния театър и
разказването на истории за по-широкото социално включване на хората с деменция и техните
болногледачи.Директното ангажиране на хората с тези дейности им осигурява чувство за цел и
инструменти да изразят своята идентичност вербално или чрез движенията на тялото, както и
възможност за „значими“ социални контакти и учене през целия живот.Освен това е показано, че тези
креативни инициативи могат да се използват като образователна среда за повдигане на въпроси от
сферата на деменцията сред професионалисти, партньори в грижите и по-широката публика, като така
подложат на съмнение стигмата, свързана със състоянието. Това е от изключителна важност за плана
за социално включване и застраховането, че хората с деменция могат да имат достъп до адекватна
подкрепа и грижа, както и за защитаването на техните човешки права да живеят свободни от
дискриминация и злоупотреби. За да се осигури въвеждането на тези иновативни инициативи в
рамките на сферата на грижите за хора с деменция е важно, те да бъдат лансирани от правителствата
като част от план за по-широко социално включване и организациите да бъдат адекватно
финансирани и обучени, за да ги приложат.Авторите на този доклад се надяват, че той може да
послужи като инструмент в кампанията това да бъде постигнато, като разясни концепцията за
креативния театър и разказването на истории в контекста на грижите за хората с деменция и
промотира тяхната широка употреба чрез толерантни и приятелски настроени към деменцията
общества.
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Допълнение 1:
Метод за систематизиранпрегледна
литературата
Проведен беше систематизиран преглед с фокус върху употребата на креативен театър в грижата за
хора с деменция. Следните ключови думи, включително Буулевите оператори (напр. AND, OR) и
съкращаващи символи (обозначени с *), бяха използвани за този преглед: (dementia) OR (Alzheimer*) AND
(drama) OR (creative drama) OR (theatre) OR (story-telling) OR (improvise*) OR (poetry) OR (image work) OR
(embodiment) OR (creative performance).

За целта на този преглед бяха използвани следните електронни бази данни, избрани поради
релевантността на съдържанието им към предмета на дискусия: PsychInfo, Web of Science, Medline,
ScienceDirect, CINAHL (всички чрез EBSCO), Cochrane и Google Scholar. Когато бе използван Google
Scholar, релевантните изследвания бяха избрани от първите 10 страници.Избраните изследвания бяха
включени в Google Scholar и изследванията, които използват тези цитати, бяха разгледани по критерии
за обхващане. Tърсенето на литература се проведе между 19-ти декември 2018 и 9-тифевруари 2019 г.

По време на търсенето данните бяха включвани и изключвани по следните критерии: Период: от 2000
досега, Език: английски, Участници: хора с деменция и техните формални или неформални
болногледачи,Журнали: академични, оценени в рамките на академичната общност, в пълен текст,Цел
на интервенцията: грижа, образование, яснота и подкрепа, НЕ диагноза или терапия, Вид на
интервенцията: да има елемент на театър в себе си.

Горепосоченият начин на търсене първоначално имаше за резултат 298 протокола, които се намериха
чрез търсене в базите данни и 26 допълнителни търсения чрез други източници или ръчно търсене.
Повтарящите се статии бяха премахнати, като останаха 299 протокола. След това бяха премахнати
протоколи според критериите за обхватност и изключване, като се прегледаха заглавията ими откъсите
от тях. Това завърши с 69 протокола в пълен текст. След като те бяха прочетени, 38 от тях бяха
премахнати, тъй като не отговарят на критериите за обхватност и изключване, най-вече защото в
интервенциите няма никакъв креативен елемент. В крайна сметка, 31 протокола бяха включени в
крайния преглед.Фигура 1 представлява таблицата на процедурата по търсене.
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Таблица, документираща систематизирания
преглед

Данни, идентифицирани чрез
търсене в бази данни

Данни, идентифицирани чрез
други източници

Данни след премахването на
повтаряща се информация

Прегледани данни Данни, изключени поради
недостоверност

Статии в пълен текст, проверени
за недостоверност

Проучвания, включени в
литературния преглед

Статии в пълен текст,
изключени поради
недостоверност
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Допълнение 2:
Програма за интервю за страните-
партньори по Еразъм
БлагодаряВи, че се съгласихтедабъдете част от интервютоднес.Очаквам, чедискусиятащепродължи
20-30 минути. Това устройва ли Ви? Имам някои въпроси, които целят да разберат кой/коя сте, каква е
Вашата работа и влиянието, което мислите, че оказва върху хората с деменция или техните партньори
в грижите.

Сега да започнем...

1. Обща информация
• Можете ли да ми разкажете малко за себе си?

• Кой/коя сте Вие?

• Каква е Вашата позиция/роля?

• Каква е Вашата професионална подготовка? Като какъв/каква сте се обучавали?

• От колко време работите за Вашата организация?

Сега можете ли да ми разкажете в повече детайли за Вашата работа...

2. Вашата работа
• Можете ли да ми разкажете малко за Вашето участие във Вашата организация?

• Как започна?

• С кого работите/колко хора има във Вашата организация?

• Кои са Вашите клиенти? (отговорът трябва да включва хора с деменция или тези, които ги
подкрепят – не е нужно да се продължава интервюто, ако тези критерии не са покрити)

• Какви са целите на работата Ви?

• Как включвате креативния театър и разказването на истории във Вашата работа?

• Колко време обикновено продължават срещите? Колко често идват хора на тях (всяка
седмица/всяка втора седмица)?

• Имате ли някакви теории, които направляват Вашата работа? Ако да, можете ли да обясните
какви са те?

• Какви умения мислите, че са необходими в тази сфера на работа? (какви умения
демонстрирате?)
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3. Влияние на Вашата работа
• акво влияние мислите, че срещите имат върху участниците?

• Какви са ползите?

• Какви са предизвикателствата, които трябва да се преодолеят?

• Как ги измервате?

•

•

• Срещате ли се с лични предизвикателства във Вашата работа?

• Ако да, какви?

• Как бихте ги коментирали?

•

• Можете ли да предоставите случай/случаи за част от работата, която вършите, която можем да
включим в нашата работа (случай, показващ ползите, или такъв, който показва предизвикателства,
които трябва да се преодолеят)?

4. Бъдещо влияние на Вашата работа
• Как възнамерявате да продължите работата си занапред?

• Как мислите, че можете да постигнете това?

• От каква подкрепа бихте имали нужда?

• Какви предизвикателства може да срещнете?

• Как можете да ги преодолеете?

Благодарим за отделеното време.Имате ли въпроси, които не сме покрили в интервюто?
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