
АЛЦХАЙМЕР И ДЕМЕНЦИЯ
И ДА СЪХРАНИМ СЕБЕ СИ

КАК ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА БЛИЗЪК
С БОЛЕСТТА НА 

Агресия. Справянето с различни форми на агресия  са сред 
най- трудните моменти за  грижещите се за човек с болест на Ал-
цхаймер и деменция. Причина за това явление може да бъде:загуба 
на способността на болните да  изразяват чувствата, нуждите и 
желанията си, загуба на способността да осъзнават действията 
си, загуба на социален контрол и критерии или невъзможността 
да осъзнаят правилния начин на общуване.

В такива случаи препоръчваме:

Как да съхраним себе си. Личният и емоционален стрес от 
грижите за човек с деменция е огромен и вие имате нужда от план 
за борба с болестта в бъдеще:

Брошурата се издава по проект „Центрове за информация, консултации и подкрепа на живе-
ещите с болестта на Алцхаймер/деменция в гр. Варна и гр. София” с финансовата подкрепа на 
организацията Otto per mille, Waldensian church of Italy (Италия).

За информация и подкрепа: 
www.alzheimerbulgaria.org, compassion.alz@abv.bg, 
телефон за град София 0889192423, 
телефон за Варна 0898674065

и гледайте да избягвате причината в бъдеще.
•  Ако агресивните прояви  се случват чес-

то, потърсете помощ! Говорете с лекар или 
психиатър, дали е  необходимо да се приложи 
медикаментозно лечение.

• Не обвинявайте себе си или вашия близък  
за проблемите, с които се сблъсквате. Помне-
те, че причината е болестта.
• Не прекъсвайте социалния си живот и кон-
такти. Те са много важни за вас и са ценен 
източник на подкрепа.
• Полезно е да си водите дневник, в който да 
описвате промените в състоянието на човека, 
за когото се грижите, трудностите, с които се 
сблъсквате, и как сте разрешили даден про-
блем.
• Помнете – Вие сте важен за себе си, важен 
сте за човека с деменция до вас! Без вас той 
ще бъде изгубен!

• Запазете спокойствие, опитайте се да не 
показвате страх или тревога. Излезте от стая-
та и дишайте дълбоко.

• Опитайте се да отвлечете /привлечете 
вниманието му към по-спокойна дейност.

• Открийте какво предизвиква тази реакция 

• Съберете семейния съвет и обсъдете грижа-
та за вашия близък.
• Споделете вашите проблеми, чувства и опит 
– със семейството, с приятелите, с групите за 
самопомощ. Намерете някой, който да ви по-
мага в спешни случаи.
• Отделете време за себе си – това от една 
страна ще намали стреса, ще ви зареди и 
позволи да се наслаждавате на любимо зани-
мание, а от друга ще помагне за справяне с 
предизвикателствата, които ежедневието под-
нася.
• Опознайте възможностите си – колко може 
да понесете, преди да стане прекалено късно. 

сани снимки на роднини, или предмети,  които 
да го подсетят кой, кое, какво е.
• Помнете, че човекът срещу вас е все още 
личност с чувства и това, което ще кажете, 

може да го нарани.
• Запазете чувството си за хумор. Хуморът е 
мощно средство за избавяне от стреса.

Грижа означава   закрила, внимание, 
съпричастност, съчувствие, но и труд 
и отговорност.



Грижата за човек с болестта на  Алцхаймер и деменция е всичко това, многократно умно-
жено. Тя изисква много ресурси, време и  отдаденост. Изисква осъзнатост, че това е същият 
човек, който ни е дарил с обич, време и всеотдайност, за да бъдем тук и да бъдем това, 
което сме сега! Човекът, който ни е подкрепял в трудни моменти или се е радвал заедно с 
нас на нашите успехи!

Грижата за близък с това заболяване е  емоционално и физически изтощаваща, ето защо 
второто важно умение е грижещият се да съхрани себе си.

В ежедневието грижещите се непрекъснато се изправят пред проблеми и затруднения, 
част от които могат да бъдат избегнати. Ето няколко съвета, които биха могли да ви бъдат 
полезни при обгрижването на вашия близък:

  Структуриране и осмисляне на  деня. Хората с деменция 
имат същите нужди като всички нас: да се чувстват добре (об-
грижени и в безопасност),  да се чувстват ангажирани и подкре-
пени, да имат социален контакт с други хора.

Обезопасяване на дома. Загубата на физическа координа-
ция и памет водят до нарастване на опасността от нараняване. 
Подредете дома си така, че да е обезопасен, доколкото е възмож-
но.

Хранене. Хората с деменция често забравят какво или дали са 
яли, или не знаят как да използват приборите. Могат да се появят 
и проблеми, като затруднено дъвчене и гълтане. Пиенето на вода 
също може да се окаже проблем, тъй като тя е безцветна, няма 
вкус за тях. Вие може да улесните храненето на човека с деменция:

Хигиена. Поддържайте изградените навици за хигиена, като 
разрешите на болния да прави повече неща без чужда помощ, до-
колкото е възможно, като същевременно се опитате да направи-
те къпането приятно:

Общуване. Болестта на Алцхаймер е прогресивно заболява-
не, което води до затрудняване на комуникацията.Преди всичко 
не трябва да се забравя, че:

Вие сте тези, които трябва да овладeете ситуацията! Затова:

Практически съвети за справяне с някои от предизвикателствата на забо-
ляването

жата за домашния любимец.
• Отделете време, различно от нормалните 
ежедневни дейности, за да се забавлявате за-
едно - разхождайте се, правете гимнастика, 
играйте карти, редете  пъзели. 
• Успокоявайте и помагайте за изразяване 
на чувствата чрез рисуване, пеене, танцуване 
или писане.
• Разговаряйте за миналото, докато разглеж-
дате стари снимки или слушате музика,  под-
бирайки забавни случки, които ще възстановят 
забавни спомени.

необходимо, покажете.
• Обърнете внимание на езика на тялото – 
хора, чийто говор е затруднен, контактуват по 
невербален начин. Бъдете бдителни и за езика 
на вашето тяло.
• Проявявайте гъвкавост, находчивост, а не на-
силие. Покажете, че вие имате нужда от него/
нея, а не той/тя от вас.
• Предпазвайте от неловки ситуации, като из-
ползвате помощници на паметта (в ранните 
стадии на заболяването) – големи, ясно надпи-

• Ръчният душ може да е по-удобен от ваната.
• Мислете за безопасността – нещо твърдо, за 
което да се хване(стол)  човекът и  постелка, 
която не се хлъзга.
• Ако близкият ви откаже да се къпе, опитайте 
отново малко по-късно, когато настроението 
му може да е по-добро.

• Поставяйте необходимите неща на  места, 
където да се виждат и да се достигат лесно.
• Поставете указателни табелки/картинки – 
кухня, баня, спалня, градина или боядисайте 
вратите на стаите с различни, ярки цветове.

• Включете в менюто храни, съдържат вита-
мини, минерали и омега 3 мастни киселини, 
които са полезни за паметта, концентрацията 
и когнитивната функция на мозъка - като риба, 
домати, патладжан, цвекло, чесън, боровин-
ки, ядки. Плодовете също съдържат и много 
антиоксиданти, както и  изобилни количества 
витамин С и Е.

• Създайте  дневен режим (съобразен с ин-
дивидуалните възможности, нужди и интереси 
на вашия близък), включващ, както хигиена, 
здравословно хранене и физическа активност, 
така и стимулиране на запазените когнитивни 
функции.
• Подкрепяйте независимостта и стимулирай-
те все още съществуващите умения на човек с 
деменция. Повишавайте увереността в собст-
вените възможности, като давате  цел и сми-
съл на живота му/й. Покажете колко е важна 
за вас  помощта в градината, кухнята или гри-

• Изградете връзка на доверие, чрез обич, 
уважение и съпричастност.
• Уверете се, че сетивата на болния не са 
отслабени (диоптърът е подходящ, слуховото 
апаратче функционира нормално).
• Уверете се, че сте привлекли вниманието му, 
преди да започнете да говорите. 
• Говорете с него ясно, бавно, лице в лице на 
нивото на очите.
• Използвайте кратки и ясни изрази, когато 
обяснявате какво и как да се свърши. Ако е 

• Уверете се, че сте подготвили всичко необ-
ходимо преди да започнете.
• Затоплете банята, задължително проверете 
водата да не е много топла или много студена.
• Тактично напомняйте коя стъпка следва, като 
подавате четката за зъби, сапуна или кърпата. 
Ако е необходимо, покажете как се използват.

• Отстранете излишните мебели и проверете 
пода да е равен и да няма кабели по него.
• Осигурете максимална естествена светлина 
и лесен достъп до осветлението  нощем (нощ-
на лампа). Обезопасете контактите.
• Приберете чупливите и остри предмети. 

• Напомнете как да се храни и използва при-
борите.
• Нарежете храната на малки парченца, паси-
райте я или я втечнете.
• Опитайте я, за да се уверите, че не е гореща 
или много студена. 
• Добавете към водата стевия или малко сок, 
чай.


