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Относно: Проект на Закон за стратегическото планиране на Република
България
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,
Българско дружество по деменции (БДД) е научна и професионална организация,
която на национално ниво координира диагнозата, лечението, грижите и научноизследователските дейности, засягащи хората със заболявания, протичащи с деменция.
Ръководеното от мен дружество е инициатор и организатор на основните клинични,
научни и образователни дейности в областта на дементологията в България. Екипът от
дементолози на дружеството в ежедневната си клинична диагностично-лечебна и
консултативна дейност обслужва болшинството от пациентите с деменция у нас в центъра
по деменции в Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска”. Това е

основен референтен център по проблемите на деменциите за България, който е член на
Европейския консорциум за болестта на Алцхаймер (European Alzheimer Disease
Consortium, EADC) от 2007 г.
БДД е партньор, номиниран от Министерство на здравеопазването да представлява
България в двете водещи Европейски програми в областта на деменциите „Joint Action 2 Act on Dementia” (2016-2019) и "Иновации за деменциите в Дунавския регион" (INDEED)
(2018 - 2021).
От 2013 г. ръководеният от мен екип е в инициативната група за изработване на
Национална концепция/стратегия за диагностика, лечение и грижи за хората с деменция.
Във връзка с общественото обсъждане на Проект на Закон за стратегическото
планиране на Република България предлагаме в раздел „Б“ от Приложението към чл. 6,
ал. 4 „Списък на националните стратегии на Република България“ да се добави
„Национална стратегия за деменциите“.
Мотивите за необходимостта от приемането на Национална стратегия за
деменциите са както следва:
Хората с деменция са особено уязвима и бързо нарастваща група в целия свят, в
европейските страни и особено в България, поради големия процент застаряващо
население и увеличаване продължителността на живота. Грижата за хората с деменция е
интердисциплинарен проблем, който налага координирани действия на институциите
ангажирани с диагностика, лечение, обучение на кадри, подкрепа на семействата и
грижещите се.
Заболеваемостта от деменция нараства значително с възрастта, като се удвоява за
всеки 5 години след 60 годишна възраст. В настоящия момент в света 5–15% от
населението между 65 и 79 годишна възраст и 20–30% от населението между 80 и 95
години боледуват от деменция. По данни на СЗО по света живеят повече от 47, 5 милиона
души с деменция, като в Европа са повече от 9 милиона. Очаква се броят на засегнатите
хора да се удвоява на всеки 20 години до 115 милиона до 2040 г. според данните на
Alzheimer Disease International (ADI) World Report Alzheimer 2010. Почти 14 милиона
европейци се очаква да имат деменция през 2030 г.
По данни от проучване в България през 2012 г. броят на хората с деменция (болест
на Алцхаймер и други деменции) е над 100 000.
Приоритетна задача за всички европейски страни е изработването и прилагането на
Национални стратегии и планове за оптимални грижи за хората с деменция. Този модел е
утвърден и възприет като добра практика във водещите европейски страни, тъй като
предлага координирани правила за действия.
Европейският съвет за действия срещу заболяванията, протичащи с деменция,
призовава страните-членки към сътрудничество и колаборация със съответните
институции за развитие и приемане на национални стратегии и планове за действие, които
да доведат до ефективни мерки за подобряване на качеството на живот на хората с
деменция и грижещите се за тях.
Националната стратегия за деменции следва да предостави ясно описание на
състоянието в Република България (епидемиологични данни, здравната, социалната и
гражданската защита на хората с деменция) и да предложи съвременен координиран
подход за превенцията, диагностиката, лечението и грижите за хората с деменция като се

базира на действащите национални стратегически документи и съответните документи и
препоръки на СЗО и Европейския съюз.
Като основни цели на стратегията се очертават:
1. Ранно/навременно разпознаване и диагноза на заболяването.
2. Достъп до различни възможности за антидементна терапия.
3. Координирана подкрепа за хората с деменция, техните близки и болногледачи.
Националната стратегия за деменциите следва да отрази актуалните европейски и
международни политики и препоръки като се базира на принципите и ценностите
определени от Европейската конвенция за правата на човека, Европейската харта за
основните човешки права, Международната декларация за човешките права,
Международната конвенция за икономическите, социалните и културни права,
Международната конвенция за гражданските и политическите права, Конвенцията за
правата на хората с увреждания, и Декларацията от Глазгоу. Тя ще даде подкрепа на
идеята за стареене в здраве, както е записано в Commission White Paper "Заедно за здраве:
Стратегически подход за Европейския съюз 2008 - 2013".









Предлаганите стратегически направления на действие са:
Ранна/навременна диагноза и лечение
Следдиагностично лечение и грижи за хората с деменция
Създаване на центрове за диагностика и комплексно лечение и грижи за хората с
деменция
Обучение и тренинг на професионалистите, ангажирани с диагнозата, терапията и
грижите за хората с деменция
Подкрепа за семействата и болногледачите на хората с деменция
Повишаване на обществената осведоменост, намаляване на стигмата "деменция" и
създаване на приятелска среда за хората с деменция
Подпомагане на изследователската дейност в областта на деменциите
Правни аспекти

Планира се изработването на стратегията да бъде резултат от съвместните усилия
на работна група, в чийто състав влизат представители на министерства, професионални
организации, научни дружества, неправителствени организации, експерти. Предвижда се
участие на експерти от Алцхаймер-Европа и водещи европейски центрове по деменция.
Проектът на заповед за създаване на работната група е в процес на утвърждаване от
Министерството на здравеопазването.
В заключение, бих искал да Ви уверя, че високо оценявам възможността за участие в
обсъждането на предложения от Вас проектозакон, който считам за особено актуален.
17 април 2019 г.
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