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WHOLE: Благоденствие и 
здравословен избор за възрастни 

хора и техните болногледачи 
Добро хранене и пиене при деменция и Алцхаймер 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 

Много неща могат да се променят в живота на човек, когато е диагностициран с 

прогресираща деменция и болестта на Алцхаймер. Времето на хранене може да 

стане по-продължително, тъй като трябва да се предвиди контрол и избор за 

подпомагане в ориентацията за време и място. Структурата на храненето е 

полезно за хранителното и психическото състояние и улеснява възможностите за 

социално взаимодействие.  

Хората с деменция и Алцхаймер с течение на времето могат да изпитат: 

 намалена способност да заявяват нуждите си за храна и пиене, 

 невъзможност да осъзнаят чувството си за глад и жажда, 

 намалена координация при ядене и пиене, 

 невъзможност за ползване или познаване функцията на посуда и прибори. 
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ХРАНИТЕЛНИ ФАКТОРИ 
 

Доброто хранене е важна част от грижите за лица с Алцхаймер или деменция и е 

важно да им се помогне да получат достъп до здравословна и разнообразна храна. 

Те много често променят предпочитанията си за храни и напитки, въпреки че това 

варира от човек до човек. 

Лошото хранене може да доведе до: 

 Намалена когнитивна функция, 

 Намалена енергичност, 

 Намалена мускулна маса и сила, 

 Намалена мобилност, 

 Податливост към инфекции. 

ПРИЧИНИ ЗА ВЛОШЕН ХРАНИТЕЛЕН ПРИЕМ  

 Намаляване на усещането за глад или жажда, 

 Забравяне за ядене или пиене, 

 Висока активност (често се описва като „темпов”, „динамичен” или „възбуден”), 

когато човек не е в състояние да издържа да седи дълго, за да се храни, 

 Отслабване на обонянието и на вкуса и  свързаното с това отслабване на 

удоволствието от храната, 

 Загуба на интерес към храната, 

 Лесно разсейване, 

 Погрешно чувство, че вече са яли и отказ от хранене, 

 Забравяне, че вече са се нахранили и искане на още (което води до 

увеличаване на теглото), 

 Промяна на вкусове и предпочитания, 

 Неразпознаване на храната, 

 Борба с шумна среда, 

 Неспособност за разпознаване или спомняне как се използват прибори за 

хранене, чинии и чаши, 
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 Трудности с дъвчене и гълтане, което затруднява нормалното хранене. 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СРЕДА ЗА ХРАНЕНЕ 

Управлението и организирането на средата за хранене може да улесни 

храненето на хората, засегнати от деменция или болестта на Алцхаймер. Целта 

е храненията да се направят по-малко стресиращи и по-приятни с цел 

подпомагане храненето и здравето. Останете спокойни и готови да осигурите 

подкрепа по време на хранене. Важно е да се даде възможност на лицето да се 

чувства все още полезно и да участва в подготовката на храненето - например 

слагане на масата или помощ със съдовете - толкова дълго, колкото е 

необходимо да ги настрои в средата за хранене, като им напомня, че е време 

за ядене. 

 
 

СЪЗДАВАНЕ НА СЦЕНАТА ЗА ХРАНЕНЕ 

 Използвайте специално любимо или познато място, където се яде редовно. 

Това не трябва да бъде официална трапезария, а просто мястото, където на 

лицето му е най-приятно да се храни. 

 Храненето в малка група от познати хора не е задължително да увеличи 

приема на храната, но оказва положително социално въздействие. 

 Поддържайте помещението светло и проветрено. 
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 Говорете положителни неща, като например колко хубаво ухае готвеното и 

колко добър е видът на храната. 

 Седнете да ядете и пиете с лицето, ако е възможно. 

 Уверете се, че са изпълнени условията за комфорт: 

o лицето е било в тоалетната; 

o измило е ръцете си; 

o ако се нуждае от очила, протези, слухов апарат, те да са готови и на 

разположение за ползване. 

 Сменете приборите за хранене, ако е необходимо, за по-лесно да справяне, 

например прибори за хранене с по-широки и големи дръжки. За повече 

информация вижте нашия информационен лист Помощ при хранене. 

 Ако храненето отнема много време, храната да се сервира в отделни 

порции, за да се запазва топла. 

 

СПОКОЙНА И ТИХА ОБСТАНОВКА 

 Уверете се, че в стаята е тихо, далеч от шумните кухненски зони, без хора, 

които се движат през нея или си говорят с лицето. 

 Изключете телевизори и радиоприемници, освен ако лицето се радва на 

музика, докато се храни. 

 Оставете достатъчно време за хранене, 35 - 40 минути често са 

препоръчителни. 

 Избягвайте прекъсване в храненето. 

 В оживена обстановка се старайте да избягвате прекъсването от други хора 

или задаването на въпроси, тъй като това може да засили дезориентацията. 
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СЛАГАНЕ НА МАСАТА 

На страдащите от болестта на Алцхаймер или 

деменция може да се наложи известна помощ 

при хранене, но помнете, че самостоятелното 

хранене, дори и мърляво, винаги е най-добрият 

вариант. 

Нека масата е семпла. Избягвайте отвличане 

на вниманието като солници и пиперници, 

бутилки със сос, цветя, свещи или декоративни 

покривки. Използвайте предимно цветни чинии, особено червени и сини, тъй като 

те предлагат контраст с храната и може да помогнат за увеличаване на приема на 

храна до 30%. Използвайте дълбоки купи, чинии и, ако е необходимо за 

улеснение, адаптирани прибори за хранене. Обикновена цветна възглавничка 

може да помогне на човек да познае къде да седне и да се храни. 

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИ ПРОБЛЕМИ  
 

Този раздел ще разгледа подробно някои от възможните решения на общите 

проблеми, изпитвани от засегнатите от деменция или Алцхаймер лица и как 

болногледачите могат да се справят с тях.  

ПОДКАНЯНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЛИЦЕТО ДА СЕ ХРАНИ 

 Опитайте се да използвате часовете през деня, когато лицето изглежда по-

склонно да се храни и отчитайте, че тези моменти може да се променят. 

Осигурете предлагането на питателна и балансирана храна, когато лицето 

изразява желание да се храни. 

 Те трябва да се хранят сами, ако все още са в състояние. Може да бъде от 

полза да се седи с тях. 

 Насърчавайте ги, като пийнете глътка от напитката и вземете хапка от 

храната им. Когато е уместно, попитайте ги дали искат още.  
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 Старайте се напитките да са малки, за да се съсредоточат върху яденето.  

 Бъдете положителни за храната и коментарайте колко е добра и колко 

вкусна изглежда. Питането какъв вкус има нещо или дали е достатъчно 

топло може да се използва като начин за напомняне и насърчаване да се 

яде или пие повече. 

 Сервирайте половин порция, за да се гарантира, че храната остава топла. 

 Обичайният ред на хранене може да се обърка. Няма нищо лошо в това да е 

гъвкав и да позволява на лицето да има първо десерт, ако го насърчава да 

се храни и сте сигурни, че ще изяде и основното ястие. 

 Поставяйте внимателно приборите за хранене в ръката на човека, за когото 

се грижите или нежно подпомагайте ръката при хранене, ако позволява. 

 Избягвайте вдигането на чиниии по време на храненето и смяната им с 

други, докато не приключат всички, включително човекът, за когото се 

грижите, тъй като това може да се приема като сигнал за спиране на 

храненето. 

 

ПРЕЯЖДАНЕ И ЖЕЛАНИЕ ЗА ПРЕКАЛЕНО МНОГО ЯДЕНЕ 

По-чести са притесненията при загуба на тегло, отколкото при наддаване у човек, 

страдащ от деменция или Алцхаймер, обаче може да настъпи наддаване на тегло, 

ако лицето настоява, че не е яло, когато вече се е нахранило. Това обикновено е 

временна фаза. Все пак има някои неща, за които да се погрижим, ако 

наддаването на тегло става обезпокоително:  

 Трябва да знаете, че те могат да намират храна и се уверете, че всички 

остатъци са прибрани и достъпът до висококалорични закуски е прекратен. 

 Уверете се, че развалената храна е в кофата за боклук, която е извън 

обсега им. 

 Опитайте да предложите допълнителни порции плодове и зеленчуци.  
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 Може да пробвате разделяне на храната на по-малки порции и да ги 

предлагате отделно на различни етапи, ако лицето има навик да настоява 

отново за храна. 

 

ПРОМЕНИ В ПРЕДПОЧИТАНИТЕ ХРАНИ 

Много често хората променят 

любимите си храни, тъй като 

те търпят промени в 

разпознаването на вкус, 

консистенция и мирис. Те 

може да започнат да се 

наслаждават на пикантни и 

силно ароматизирани храни, 

които не са консумирали 

преди. Поради тази причина 

може да се изненадате да 

разберете, че хората с деменция или Алцхаймер развиват вкус към хранителни 

комбинации, които не бихте опитали! 

Това е добра възможност за въвеждане на нови храни, които те може да не са 

харесвали преди, особено здравословна и питателна храна, която, ако бъде 

включена в ежедневния хранителен режим, може да повлияе за някои хранителни 

дефицити и намален апетит. Поддържайте актуален списък на новите храни, на 

които лицето сега се радва. Добавянето на аромати към храната не трябва да се 

ограничава – добавянето на билки, подправки или лимонов сок може да се усети 

като голяма разлика. Старайте се да не слагате допълнително сол, особено ако 

лицето има високо кръвно налягане или съдовата форма на деменция. Ако 

предлагате туршии, мезета, оцет, горчица, сосове за салати или доматен кетчуп за 
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засилване на аромата, изберайте артикули с ниско съдържание на сол и 

нискокалорични, ако се притеснявате от наддаване на тегло. 

 

Имайте предвид, че не всеки харесва нови 

храни и за някои хора е по-лесно да 

запомнят и да се наслаждават повече на 

храната от своето детство. 

 

ЯДЕНЕ САМО НА СЛАДКИ ХРАНИ 

Ако човекът, за когото се грижите иска да 

яде само сладки храни, има редица начини 

да се опитате да постигнете възможно най-

добро хранене. 

 Не прибягвайте до нискохранителни 

храни като бисквити или сладкиши. 

 Насърчавайте консумацията на млечни десерти, например крем карамел, 

гъсти и кремообразни кисели млека, яйчен крем, мляко с ориз, грис, мусове.  

 Плодовите десерти са също добра възможност, например задушени или 

консервирани плодове. Добавете малко мед или златен сироп, за да ги 

направят по-сладки. 

 Някои зеленчуци са доста сладки на вкус, например чушки, моркови, сладка 

царевица, сладки картофи. Може да се помисли за добавяне на малко мед 

или златен сироп също и към други зеленчуци. 

 

Важно! 

Обичайно е, особено в крайните 

стадии на деменция или Алцхаймер, 

да се приемат само много сладки 

храни, които могат да имат 

отрицателно въздействие върху 

хранителния баланс. Важно е да се 

потърси подкрепата на клиничен 

диетолог, за да се постигне 

максимална хранителна плътност на 

диета на лицето в този момент. 
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РАБОТА С МНОГО АКТИВНО ЛИЦЕ, ЗА КОЕТО Е ТРУДНО ДА СЕДНЕ ДА СЕ ХРАНИ 

Хората изпитват симптоми на деменция или болест на Алцхаймер по различен 

начин и докато някои са в състояние да седят известен период от време, без да се 

разсейват, други може силно да се възбуждат и дълго да обикалят около една 

порция. Тези активни хора са изложени на риск от загуба на тегло от една страна 

и от затруднението да се хранят достатъчно от друга страна, за да покрият 

увеличения разход на енергия. Като противодействие на това може да се въведат 

редица мерки: 

• Предлагайте 5-6 малки хранения на ден, вместо три големи. 

• Храни на хапки или с малък размер могат да помогнат за хранене в 

движение, като същевременно позволяват самостоятелно хранене без 

нужда от помощ. Висококалорични гъсти хранителни опции се препоръчват 

за хора, изложени на риск от загуба на тегло. 

• Оставяйте малки закуски на места, където лицето често се разхожда или 

седи. 

• Направете усилие да ходите и да си говорите с лицето, като същевременно 

предлагате закуски. 

• Следете часове от деня, когато лицето изглежда най-спокойно и се 

стремете тогава да приема храна. 

 

ДРЕБНИ ХРАНИ 

Дребните храни са добър вариант по редица причини. Те са добър начин да се 

набавят калории в рамките на деня, не са обезсърчаващи като голямата храна, 

особено за тези, които не са склонни да се хранят. Те са лесни за ядене и не 

изискват прибори за хранене, което може да даде възможност за по-голяма 

независимост и да допринесе за по-голяма охота за хранене. Накрая, тези, които 

лесно се разсейват по време на хранене или са възбудени, може да ядат по време 

на движение. 



 10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Ако използвате дребни храни, не предлагайте само коктейлни храни. Те често 

имат ниска хранителна стойност. Вместо това предлагайте на хапки обикновени 

храни. Следват няколко примера: 

  Мини кифлички с масло, конфитюр и сметана; 

 Закуска от зърнени пръчки; 

 Парчета нарязани плодове или зеленчуци, напр. ябълка или ананас, портокал, 

нарязани моркови или целина или сок от тях. 

 Парчета препечен хляб или бисквити със сирене или пастет; 

 Резени пица, брускети, чеснов хляб, фалафели; 

 Миниатюрни кюфтета, парчета риба или пиле; 

 Печени картофи, пържени картофи, чипс; 

 Дребни сандвичи със сочен пълнеж може да са от полза, тъй като са удобни за 

държане. Използвайте различни видове хляб, включително нарязан хляб, 

чабати, роти, нан, тортила, питки хляб. Добри сочни пълнежи са сьомга, риба 

тон, пиле с майонеза, настърган кашкавал, фъстъчено масло, пюре от банан, 

хумус. 

 

ХИДРАТИРАНЕ  
 

Хората с деменция или Алцхаймер може да се дехидратират поради загуба на 

усещането за жажда или защото забравят да пият. Повечето хора се нуждаят от 6 

до 8 чаши течност всеки ден. Това допринася за концентрация, поддържане на 

здрави бъбреци и избягване на запек. По-долу има съвети, които да ви помогнат 

да насърчите хората, за които се грижите, засегнати от деменция или Алцхаймер, 

да се хидратират: 

 Предлагайте напитки в червени или сини  стъклени чаши. 

 Напитките да се съхраняват топли в термоизолирани чаши. Може да отнеме 

известно време, докато лицето ги изпие и ако те останат добри на вкус, по-

вероятно е това да стане; 
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 В диетата може да се включат различни течности, а не само вода. Плодови 

сокове, билкови чайове, редовни малки количества чай или кафе и супа може 

също да хидратират. Сладолед на клечка и замразен сок също са вариант. 

 Ако те не са склонни да пият, не забравяйте да оставяте бутилки с напитки в 

тяхното зрително поле, така че те сами да се подканят да пият. 

 Може да бъде полезно да седнете заедно и да пиете чай или кафе или друга 

напитка в социална среда за насърчаване приема на течности. 

 

 

ВАЖНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Има два случая, когато е много важно да се търсят професионална помощ и 

напътствия: 

 Ако лицето с деменция или Алцхаймер страда от загуба на тегло, незабавно 

поискайте насочване към клиничен диетолог. 

 Ако забележите някакви трудности с дъвченето и / или преглъщането, 

поискайте незабавно насочване за мнение към терапевт по речта и езика. 

За повече информация вижте нашия информационен лист за признаци и 

симптоми на затруднено преглъщане. 
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