
10 февруари – Международен  ден на хората с епилепсия 

                              Какво трябва да знаем за епилепсията 

Какво представлява епилепсията? Епилепсията е неврологично заболяване, което се характеризира 

с кратки припадъци. Обикновено всеки пристъп продължава по–малко от пет минути. Според 

съвременната медицина по време на пристъп в мозъка се генерира неконтролируема възбуда на 

голям брой мозъчни клетки, на които тялото реагира с мощно свиване на мускулите  до степен на 

гърч.  

Каква епричината за пристъпите? Епилепсията може да бъдат наследствено предадена или в 

резултат на травми и възпаление на мозъка. Понякога единствената проява на мозъчнитетумори и 

кисти може да е епилептичен припадък. Изследователите смятат, че пристъпите се появяват при 

необичайно повишаване на електрическата активност в мозъка.  Пристъпите се провокират лесно от 

свелинни дразнители,затова хората с епилепсия знаят, че трябва да бъдат по-внимателни по 

отношение гледането на телевизия, електронните игри и работата с компютър. 

Какво трябва да направя, ако видя, че епилептик получава голям припадък? В една енциклопедия 

се казва: „Околните трябва да изчакат пристъпа да премине напълно, като не възпрепятстват 

движенията на болния, освен за да му попречат да се нарани или за да му помогнат да диша.“ 

Уебсайтът на Българския червен кръст препоръчва веднага да бъде извикана спешна помощ, ако 

гърчът продължи повече от пет минути или се повтаря, или ако пострадалият не се съвзема. 

Как мога да помогна на болния по време на пристъпа? Сложи нещо меко под главата му и 

премести всички остри предмети наоколо. Когато конвулсиите спрат, обърни болния на една страна, 

както е показано на схемата с илюстрациите. 

Каквотрябва да направя, когато болният се съвземе? Първо го увери, че всичко е наред. След това 

му помогни да се изправи и го заведи на място, където може да си почине. Повечето хора са 

объркани и сънливи след пристъп, а други се възстановят бързо и могат да продължат с онова, с 

което са се занимавали преди. 

Всички епилептични пристъпи ли включват гърчове?Не всички епилептични припадъци са със 

загуба на съзнание. В детска възраст формите са много дискретни. Детето може да загуби внимание 

за 1-2 минути, да гледа в една точка и да не помни за този момент. Ако се забележат подобни 

моменти на разсейване и те зачестяват, трябва да се обърне внимание и да се посети детски 

невролог. Затова родителите и учителите трябва да наблюдават отговорно децата, за да не се 

пропуснат проявите на епилепсия. 

Как се чувстват хората с епилепсия? Съвсем разбираемо е, че много епилептици живеят в постоянен 

страх къде и кога ще получат следващия пристъп. За да не възникнат неудобни ситуации, те може да 

избягват да се събират с много хора. 

Могат ли пристъпите да бъдат ограничени или дорипредотвратени? Някои фактори увеличават 

вероятността от пристъп, като например стрес или недоспиване. Затова специалистите съветват 

епилептиците да си почиват достатъчно и редовно да правят физически упражнения, за да намалят 

стреса. В някои случаи лекарствата също се оказват ефикасно средство за предотвратяване на 

пристъпите.  



Хората с епилепсия не бива да употребяват кафе, алкохол и цигари,които допълнително стимулират 

мозъчната активност. Препоръчително е да избягват плуването, шофирането и спортове с рискове за 

падане от високо каквито са ски, борд, езда, каране на велосипед. 

 

  

 

След като конвулсиите спрат, ... 

Коленичи до болния и свий ръката му в лакътя, така че да сочи нагоре 

Внимателно постави другата му ръка под брадичката 

С другата си ръка издърпай към себе си коляното на болния, за да обърнеш бавно тялото му. След 

това остави коляното му да се опре на земята 

Наклони главата му назад, за да може да диша безпрепятствено. 


