
Италианската асоциация за нарколепсия и хиперсомния  
И  
„Майки с възглавници“, италианската група за подкрепа и 
взаимопомощ на семейства с деца с нарколепсия 

Мамо, спи ми се! 
Запознаване с детската нарколепсия 



На Ичилио, 
Защото неговата голяма мечта създаде реалност,  
която помогна на стотици семейства.  
Безкрайни благодарности. 



Защо ни е тази книга? 

 Идеята за бяла книга по темата за нарколепсията при децата се появява за 
първи път през 2017 г. на среща на ИАН (Италианската асоциация за нарколепсия и 
хиперсомния).  
 Тази книга има за цел да послужи като надежден наръчник на децата и 
подрастващите с нарколепсия, както и на техните семейства, като им помогне да 
вникнат в някои аспекти на тази болест и да се справят с тях. Книгата е 
предназначена и за всички, които редовно общуват с деца, страдащи от нарколепсия 
(приятели, преподаватели и т.н.) 
 За тази цел се сформира работна група от деветима родители, координирани 
от Паола Фернандес, която си поставя за цел да подбере темите в книгата и да 
измисли възможно най-доброто заглавие за нея. Родителите, които участваха в този 
проект, споделят и собствения си опит, снимки, разкази, както и рисунки и 
стихотворения на децата си.   
  На базата на предложеното от тази родителска група, три студентки от 
специалност „Медицинска сестра“ в Болонския университет (Елена Аудето, Ермира 
Балилаж и Сара Лепроти), под надзора на двама експерти по психосоциалните 
въпроси, свързани с нарколепсията (Анамария Гови/Джови и Франческа Ингравало) 
събраха най-актуалната научна литература по темата и създадоха пет 
информационни листовки. Тези листовки могат да се откъснат и извадят от книгата 
за по-лесна употреба и популяризиране на информацията.   
 Текстът е прегледан и одобрен от родителската група, участваща в 
инициативата, председателят на ИАН (Ичилио Церетели) и двама от научните 
съветници на асоциацията (Фабио Пица и Джузепе Плаци).  
 Надяваме се благодарение на тази книга повече хора да разберат за тази 
болест и животът на децата и подрастващите с нарколепсия, както и на техните 
семейства, да се подобри. 

 Италианското издание е преведено и редактирано про боно от д-р Роберта 
Галети и д-р Масимилиано Саси, биолози и приятели на Асоциацията. 
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Приливът на тъга може да е като 
страшна буря, която събаря стени… 

Ако има, обаче, някой до теб 
когато това чувство те връхлети, можеш да го превърнеш в 
удобен оазис, където да се възстановиш. 

Микеле, 12 години 



1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАРКОЛЕПСИЯТА? 

 Нарколепсията е рядко хронично неврологично заболяване, което засяга 
способността на мозъка да регулира съня и будното състояние. Все още няма пълна 
яснота какво причинява нарколепсията, но се смята, че за нея допринасят 
множество фактори. Има все повече доказателства в подкрепа на теорията, според 
която нарколепсията е автоимунно заболяване. При този тип заболявания имунната 
система на тялото реагира на даден дразнител (например инфекция) и погрешно 
атакува своите собствени здрави молекули, клетки или тъкани. 
 Най-отличителният симптом на нарколепсията е прекомерната дневна 
сънливост. Децата могат да заспят по средата на някое занимание – например 
докато говорят, играят си или се хранят.  
 Освен дневната сънливост децата с нарколепсия могат също така да имат 
един или повече от следните симптоми: 
 › Катаплексия (Информационна листовка 1), внезапна загуба на мускулен 
тонус. Катаплексията обикновено се проявява при силни емоции, като например 
смях, гняв, страх или ужас.  
 › Сънна парализа, при която децата не могат да помръднат в продължение на 
няколко минути, докато заспиват или се събуждат. 
 › Халюцинации. Децата могат да имат халюцинации по време на заспиване 
или събуждане. Тези съноподобни видения може да придружават сънната парализа, 
включително и по време на дрямка през деня. Усещанията по време на 
халюцинациите могат да бъдат толкова истински, че да уплашат детето до степен, в 
която то да не може да различи халюцинацията от реалността. 
 › Нарушен нощен сън, смущаван или прекъсван от често и продължително 
будуване, кошмари, мятане и въртене в леглото.  
 Допълнително, децата с нарколепсия могат да извършват автоматични 
действия. Това означава, че, макар и заспали, те автоматично могат да продължат да 
извършват някакво вече започнато действие (местене на предмет, ползване на 
компютър, писане, говорене). Трябва да се отбележи, че по време на тези 
автоматични действия, децата обикновено не се справят много добре (например 
прибират обувка в хладилника, почеркът им става нечетлив или пък казват нещо 
странно). 
 Смята се, че симптомите на нарколепсията са свързани с нарушаване на 
фазата на съня, която се нарича бързо движение на очите (БДО). БДО фазата е 
онази, по време на която обикновено сънуваме ярки сънища. Следователно, всеки 
може да изпита сънна парализа и халюцинации нощем. Действително, когато 
сънуваме, ние изпадаме в почти пълна парализа на тялото (атония, загуба на 
мускулен тонус). Разликата е, че това, да сънуваш и да не можеш да помръднеш, се 
случва на здравите хора само по време на БДО фазата, но при хората с нарколепсия 
се случва и в будно състояние.  
 Когато хората с нарколепсия заспят, те навлизат в БДО фазата много бързо и 



понякога техните сънища могат да бъдат плашещи, а друг път – приятни и 
вдъхновяващи. Някои деца с нарколепсия могат да контролират случващото се в 
сънищата им.  

1. ВИДОВЕ НАРКОЛЕПСИЯ 

 Има два вида нарколепсия: тип 1 и тип 2.  
 Нарколепсията от тип 1 се характеризира с ниски нива или пълна липса на 
протеина орексин (наричан още хипокретин), който се произвежда от мозъка. 
Орексинът отговаря за редица функции на организма, включително съня и будното 
състояние. Хората с нарколепсия тип 1 обикновено страдат от катаплексия. 
 От друга страна, хората, които страдат от нарколепсия тип 2 нямат 
катаплексия и техните нива на орексин са нормални.  
 Симптомите често започват в детството (на около деветгодишна възраст), но 
те могат да се проявят във всяка възраст, най-често около 15-тата или 35-тата 
година.   

2. КОЛКО ДЕЦА СТРАДАТ ОТ НАРКОЛЕПСИЯ? 

 При децата под петгодишна възраст случаите на нарколепсия възлизат на  
0.13 на 100 000 души на година. При по-големите деца и подрастващи на възраст 
между 5 и 19 години случаите на нарколепсия са 0.83 на 100 000 души на година.  

 Какво значи това? 
 Значи, че всяка година, измежду един милион души, нарколепсия развиват: 
 › 1,3 деца под петгодишна възраст и 
 › 8,3 по-големи деца (на възраст от 5 до 19 години) 
 

 В Италия има около 2500 души диагнозирани с нарколепсия, но е 
изчислено, че броят на страдащите от тази болест всъщност е около десет пъти 
по-висок (поне 25 000). Това значи, че повечето хора с нарколепсия не знаят за 
болестта си и не получават адекватно лечение.



 

Орексин и хипокретин са различните имена на един и същ пептид 
 Този пептид (къс протеин) е открит през 1998 г. едновременно от два 
различни изследователски екипа. Учените нямали представа, че работят по една и 
съща молекула, затова и я кръстили по два различни начина. Всъщност единият 
екип търсел лек срещу затлъстяването, когато открил пептид, произвеждан в една 
определена част от мозъка – хипоталамуса. Тъй като този пептид наподобявал 
молекула, наречена секретин (която може да се открие в червата), учените се 
спрели на името хипокретин.  
 Почти по същото време в друга лаборатория открили нов пептид, който 
играе важна роля за контрола на глада, и го нарекли орексин – от гръцката дума 
“орексис”, която значи апетит. 
 Двата екипа публикували своите научни открития само с един месец 
разлика и чак след това станало ясно, че са открили една и съща молекула. В тази 
книга ще използваме името орексин. 
 Откакто той е открит, учените от цял свят се опитват да произведат 
синтетичен орексин, за да могат да лекуват пациенти, които не произвеждат сами 
човешкия такъв. Целта е да се създаде лекарство, което играе същата роля, която 
играе синтетичният инсулин за хората с диабет.  
 Други учени пък са използвали това жизненоважно откритие, за да 
създадат медикаменти с ефект точно обратен на ефекта на орексина, които да 
помагат на хората с инсомния да заспят. Много учени също така изследват 
орексина с цел да намерят лек за затлъстяването. 



2. КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ ПРИЗНАЦИТЕ НА НАРКОЛЕПСИЯ У ДЕЦАТА 

2.1 КОИ СА НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ СИМПТОМИ  

 Прекомерната дневна сънливост е най-отличителният симптом на 
нарколепсията. Децата с нарколепсия често заспиват в училище или по време на 
кратки пътувания с кола. Ако сънливостта е неустоима, то децата могат да заспят и 
по време на приятни и много динамични занимания, като например по време на 
игра или хранене. 
 Понякога децата с нарколепсия се опитват да преборят сънливостта 
посредством хиперактивно поведение. Например, непрекъснато стават прави по 
време на час в училище или на масата на вечеря, оставят често това, което правят, и 
захващат друго или пък не спират да говорят. 
 Заради сънливостта при децата с нарколепсия са възможни внезапни прояви 
на раздразнителност или агресивност.  
 При нарколепсията от тип 1 сънливостта може да бъде предшествана или, 
по-често, последвана от епизоди на катаплексия. Допълнително появата на 
симптоми на нарколепсия може да бъде придружена от значително напълняване. 
Накрая, децата под осем или деветгодишна възраст могат да развият ранни 
признаци на пубертет (окосмяване на пубиса или подмишниците, развитие на 
гърдите или гениталиите).  

2.2 КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНЕМ  

 Ако подозирате, че детето ви може да е болно от нарколепсия, не се 
колебайте да се обърнете към педиатър. Той ще ви насочи към център по медицина 
на съня. Препоръчва се също да се свържете с местните и национални асоциации, 
които оказват подкрепа на хора с това заболяване (в Италия можете да се свържете 
с ИАН - вижте Глава 7). На интернет страницата на асоциацията 
(www.narcolessia.org) можете да намерите списък с италианските лечебни 
заведения, които се занимават с медицина на съня. Специализираните центрове и 
клиники винаги са най-добрият избор, когато става дума за заболявания, свързани 
със съня.  

 



ИСТОРИЯТА НА СИМОНЕТА И ПАТРИЦИО 
 „Патрицио беше диагнозиран с нарколепсия преди тридесет години. 
Всичко започна, когато беше на единайсет… Заспиваше навсякъде: в училище, 
докато седи на масата и се храни, в колата… За да разберем какво става, водихме 
детето си при най-различни специалисти, но никой не обърна особено  внимание 
на подадената от мен информация, нито спомена нарколепсия.  
 Предполагам, че съвсем ограничен брой хора са били в течение със 
съществуването на тази рядка болест през 1985 г., а другите не са имали представа 
защо детето ни има нужда от толкова много сън… Патрицио премина през 
множество прегледи, изследвания и компютърни томографии, но безуспешно. 
Всеки лекар тълкуваше резултатите по различен начин и се опитваше да лекува 
Патрицио от съвсем други патологии. Започнахме да обсъждаме проблемите на 
Патрицио с почти всеки, с надеждата да намерим някой, който знае какво е 
неговото заболяване и може да ни насочи към правилната болница.  
 Една сутрин аз готвех и гледах медицинско риалити шоу по телевизията, 
когато един лекар от Болоня започна да разказва за симптомите на рядкосрещана 
болест, наречена нарколепсия.  
 Пулсът ми се ускори, наложи се да поседна, мислех, че ще припадна, 
толкова силна емоция изпитах. 
 Това, което чувах, беше списък със симптомите, които имаше моето дете. 
Най-накрая бяхме намерили някой, който да познава неговата болест, както и  
място, където могат да го лекуват.“ 
 Това е откъс от разказа на Симонета. 
  
 Симонета е първата „майка с възглавница“ (виж глава 7), защото тя първа 
решава да повярва в силата на обединението.  
 След като на Патрицио е поставена диагноза нарколепсия, тя, заедно със 
съпруга си Ичилио, основава ИАН. Можете да прочетете цялата история на 
италиански в секцията ‘Medicina Narrativa’ на интернет страницата на ИАН: 
www.narcolessia.it. 
  
 Между първите симптоми на нарколепсия и поставянето на правилната 
диагноза минават средно между 8 и 12 години. Една закъсняла или грешна 
диагноза (например епилепсия, депресия, синдром на дефицит на вниманието и 
хиперактивност) може да доведе до тежко предизвикателство за детето и неговото 
семейство.  
 Ако подозирате, че симптомите на детето ви може да са свързани с 
нарколепсия, не се колебайте да се обърнете към педиатър. 

Надпис под снимка: Симонета и деветгодишния Патрицио 



3. КАК СЕ ДИАГНОСТИЦИРА НАРКОЛЕПСИЯТА? 

 За да се диагностицира своевременно нарколепсията при децата е много 
важно да се събере информация за симптомите и признаците от семейството, 
учителите и самото дете. Необходимо е също така да се направят следните 
изследвания:  
› Изследвания на съня 
› Изследване на нивото на орексин в гръбначно-мозъчната течност 
› Изследване на пристъпите на катаплексия 
› Кръвни изследвания 
› Магнитно-резонансна томография (ЯМР) на мозъка  

 Ключово е да се предоставят на специалистите по съня резултатите от 
предходни прегледи и консултации с лекар.  
 Важно е също така да се покажат на лекаря видеоклипове от пристъпи на 
катаплексия, ако разполагате с такива. 

3.1 ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪНЯ 
 Записът по време на една цяла нощ на мозъчната дейност и движенията на 
тялото се нарича полисомнограма.  
 Този неинвазивен тест изследва характеристиките на съня. За целта към 
скалпа се прикрепят няколко електрода, които записват мозъчните вълни. Тестът 
обикновено се провежда в рамките на период от 24 часа. 
 От друга страна,  множественият тест за латентност на съня (MSLT) оценява 
степента на сънливост през деня. Сензорите, използвани в този тест, са същите, 
които биха се използвали за една полисомнограма, но 23 пъти повече. Детето лежи 
тихо в легло в спокойна и тъмна обстановка и бива помолено да поспи. Тестът се 
повтаря пет пъти на двучасови интервали. Може да е по-трудно тестът да се 
направи на много малки деца, които не са способни да следват инструкциите.  
 Техниците и специалистите по медицина на съня „разчитат“ записите, 
направени по време на полисомнограмата и множествения тест за латентност на 
съня, след което дават оценка на склонността на детето да заспива и изчисляват 
броя SOREMP. 
    

 
3.2 ИЗСЛЕДВАНЕ НА НИВОТО НА ОРЕКСИН 
 Нивото на орексин може да се измери в гръбначно-мозъчната течност 
(течността, която „плуват“ главният и гръбначният мозък; нарича се още ликвор).  

 SOREMP (Sleep-Onset REM Periods – периоди на REM сън при заспиване) 
най-общо значи изпадане в БДО фаза на съня в рамките на няколко минути след 
заспиване. Ако по време на множествения тест за латентност на съня се 
регистрират множество такива периоди, това е характерно за нарколепсия. 



 За да се направи това изследване, докторът взима проба от гръбначно-
мозъчната течност посредством лумбална пункция. По време на процедурата 
специална хиподермична игла влиза между два прешлена в гръбначния канал и 
изтегля оттам гръбначно-мозъчна течност.  
 След лумбалната пункция детето остава под наблюдение най-малко 24 часа.  
 Нивото на орексин е от ключово значение за диагностицирането на това 
заболяване. В действителност ниските нива на орексин са диагностични маркери за 
нарколепсия тип 1. 

3.3 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИСТЪПИТЕ НА КАТАПЛЕКСИЯ  
 Изследването на катаплексията се състои от видеозапис на детето, докато то 
гледа анимация или друг приятен и забавен филм. В случай че детето получава 
пристъпи на катаплексия само при страх или ужас, то тогава за целите на 
изследването може да се използва страшен филм.  
 Ако има съмнения, може да се използват електроди, подобни на онези, които 
се използват при полисомниграмите, и с тяхна помощ едновременно да се измерят 
множество параметри (като например мускулната активност). 

3.4 КРЪВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 Нарколепсията от тип 1 често се свързва с генетични вариации на комплекса 
на човешките левкоцитни антигени (HLA). Системата на HLA помага на имунната 
система да различава собствените протеини (произведени от тялото на самия човек) 
от чуждите протеини (произведени от патогени). Изследванията се провеждат на 
базата на кръвна проба. Същата кръвна проба може да се използва и за преброяване 
на кръвни клетки (левкоцити и еритроцити, тромбоцити и т.н.). Струва си също 
така да се проверят нивата на захар и мазнини в кръвта. 
 Накрая, важно е да се установи дали детето е страдало от стрептококови 
инфекции в миналото. Стрептококите могат да причинят стрептококов фарингит и 
висока температура и се смята, че допринасят за развиването на нарколепсия в 
предразположени индивиди.  
  
3.5 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ (ЯМР) НА МОЗЪКА  
 Нарколепсията е спорадично заболяване, тоест може да засегне хора, които 
по принцип нямат неврологични проблеми, както и хора, които не са имали случаи 
на нарколепсия в семейството си.  
 За да се изключи наличието на други заболявания, като например мозъчни 
малформации, е важно да се направи ЯМР на главата. 

3.6 ЕНДОКРИНОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  
 Ако симптомите се проявят много рано (преди осем или деветгодишна 
възраст), може да е полезно да се обърнете към специалист, който да направи 
ендокринологична оценка. Ендокринологът ще измери височината и теглото на 
детето и ще оцени стадия на пубертетно развитие (окосмяване на пубиса или 



подмишниците, размер на гениталиите и т.н.). Като цяло, ако резултатът от прегледа 
сочи към нарушения в пубертетното развитие, може да се наложи да се направят 
допълнителни прегледи и изследвания.  



4. КАКВИ СА ВАРИАНТИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ 

 Засега не е открито лекарство против нарколепсия. Но симптомите все пак  
могат да бъдат смекчени/овладяни с помощта на лекарства и съответните 
поведенчески стратегии. 

4.1 ЛЕКАРСТВЕНИ ТЕРАПИИ 
 Все още няма лекарствени средства за лечение на нарколепсия за 
педиатрична употреба. Затова на децата се изписват лекарства за нарколепсия за 
възрастни, но в адаптирани дози (информационна листовка 2). Ето защо тук 
говорим за „употреба не по предназначение“ (когато лекарственият продукт се 
използва по начин, различен от този, описан на опаковката и в листовката му). 

4.2 ПОВЕДЕНЧЕСКИ СТРАТЕГИИ 
 Обикновено към нарколепсията се подхожда като се комбинират 
фармакологичната терапия с поведенчески стратегии. На първо място, важно е да се 
поддържат добри навици при спане. Това значи ежедневен редовен сън (лягане и 
ставане по едно и също време).  
 Хората с нарколепсия също така трябва да си взимат кратки почивки на 
всеки два-три часа. Една от ефективните стратегии е да се планират десет- или 
петнайсетминутни дрямки, разпределени в рамките на деня. Тези дрямки действат 
изключително благотворно на хората с нарколепсия и след тях те наистина могат да 
се почувстват освежени и презаредени. 
 Стратегическите дрямки трябва също да бъдат редовни и по едно и също 
време всеки ден, така че да не се стига до неудържима сънливост.  
 Планирайте дрямките така, че да има по средата на сутринта и следобед, но 
избягвайте дрямки твърде скоро преди часа за лягане, освен ако детето не трябва да 
остане будно по изключение (например, ако има празник). 



5. КАКВО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ИМА ЕДНО ДЕТЕ С НАРКОЛЕПСИЯ? 
  

 Децата и подрастващите с нарколепсия, особено когато са диагностицирани 
неправилно или късно, имат по-ниско качество на живот в сравнение с техните 
връстници. 
 Заради заболяването си те имат по-малко социални контакти и изграждат 
взаимоотношения с по-малко хора.  
 С течение на времето хората се научават как да живеят с нарколепсията и 
това може да им помогне да подобрят качеството си на живот. Важно е да се 
отбележи, че много хора с нарколепсия предприемат поведенчески промени, за да 
се справят по-добре със състоянието си. 
 Нарколепсията може да е свързана също така и със следните симптоми и 
състояния: 
› депресия, тревожност, ниско самочувствие – децата и подрастващите с 
нарколепсия са по-склонни да развият депресия и изпитват трудност да говорят за 
заболяването си; 
› затлъстяване – половината от децата с нарколепсия имат повишено телесно тегло в 
сравнение с другите деца на същия етап на развитие. Допълнително, при децата и 
подрастващите с нарколепсия има по-висок риск от напълняване в сравнение с тези, 
които не страдат от нарколепсия; 
› преждевременен пубертет – при децата с нарколепсия има висока вероятност те да 
се развият по-рано от другите деца. Има и очевидна връзка между 
преждевременния пубертет и затлъстяването;  
› синдром на дефицит на вниманието – понякога на децата с нарколепсия им е 
трудно да внимават. Това е особено видимо в училище (информационна листовка 3) 
и може да доведе до неуспехи с ученето. 
 Всички тези разстройства могат да се лекуват, ако са диагностицирани 
правилно. 

 Ползването на професионална психологическа помощ или установяването 
на връзка с група за подкрепа и взаимопомощ може да помогне на децата и 
подрастващите да приемат състоянието си, да се чувстват по-комфортно и да се 
справят по-добре с нарколепсията. 

 Децата с нарколепсия може да изглеждат разсеяни, неентусиазирани и 
мързеливи. Това е просто последица от факта, че неудържимо им се спи. Нека 
не ги корим, а напротив – да им помогнем да се справят със симптомите по 
най-добрия начин.   

 



6. НОВ НАЧИН НА ЖИВОТ 

6.1 ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ СЕМЕЙНИЯ И СОЦИАЛЕН ЖИВОТ 
 Веднага щом се появят симптоми на нарколепсия трябва да се създадат   
поведенчески стратегии.  
 Необходимо е да се направят няколко изследвания, за да може да се постави 
правилната диагноза и е възможно да се наложи неколкократен кратък престой в 
болница или специализиран център.  
 След тази първоначална фаза е ключово да се ходи редовно на контролните 
прегледи. Срещите със специалисти са важни не само за да се следят симптомите 
на нарколепсия, а и за да се получава редовно информация за нови открития и 
лечения в медицината.  
 Нарколепсията поставя много предизвикателства в ежедневието, но е 
възможно да се живее с нея. 
 Важно е всички около детето (родители, братя и сестри, роднини, приятели и 
учители) да са информирани за симптомите на нарколепсия. Подкрепата и грижата 
на семейството и преподавателите е от основно значение за детето.  
 Първо, децата и подрастващите с нарколепсия може да имат нужда от помощ 
в изграждането и поддържането на правилните поведенчески навици. Затова, като 
начало, съвместно би могло да се постигне споразумение за това кога да се 
планират дрямките. Ключово е по време на училище както децата, така и 
подрастващите, да се отделят за кратък сън поне веднъж (в класната стая или в 
специално за целта място).     
 От първостепенно значение е също детето да си ляга и става редовно, по 
едно и също време, и да е запознато с графика на лекарствата и лечението си. 
 Допълнително (и ако се налага) както децата, така и подрастващите с 
нарколепсия могат да бъдат подпомогнати от нарочни външни намеси за 
интегриране в училище и социалната среда. (Информационна листовка 3 и 4). 

6.2 ПРИЯТЕЛИ 
 Някои деца и подрастващи с нарколепсия не изпитват нужда да общуват с 

ИСТОРИЯТА НА КАРЛО И НЕГОВАТА ДЪЩЕРИЧКА 
 „Да си родител на момиченце с нарколепсия означава да си уникален... 
защото тя е уникална... нейните сънища са специални, както и кошмарите ѝ, както 
и усилията ѝ да остане будна и да внимава... и благият ѝ нрав, и бленуванията ѝ. 
Уникално е желанието ѝ да види света такъв, какъвто тя мечтае, съзнанието, че 
живее на този свят с по-малко от другите, но все пак със силна воля и с мисия. 
Всичко това я прави специална. И прави нас, които споделяме нейните трудности, 
но и нейното щастие и задоволство, също специални.“ 



хора, което най-често е свързано с техния страх да не заспят или да не получат 
пристъп на катаплексия пред другите. 
 Допълнително, промените в тялото, като например внезапното напълняване 
или преждевременният пубертет, могат да допринесат до още по-голямо неудобство 
в социални ситуации. Срещите с други деца с нарколепсия могат да са от голяма 
помощ.   

6.3 ВАКАНЦИИ И УЧИЛИЩНИ ЕКСКУРЗИИ  
 Няма ограничения! Децата и подрастващите с нарколепсия могат да участват 
в училищни екскурзии и да се радват на ваканциите без задръжки. Важното е 
придружаващите ги възрастни да са информирани за нарколепсията и нейното 
лекарствено лечение, както и да знаят как да се справят с пристъпи на катаплексия. 
(информационни листовки 1 и 2). 

6.4 СПОРТ 
 Както при всички деца и подрастващи, така и при тези с нарколепсия 
спортуването се препоръчва силно.   
 По принцип са позволени всякакъв вид физическа активност. При все това, 
ако пристъпите на катаплексия са по-чести, препоръчително е да се избягват 
спортове, практикувани в среда, където внезапната загуба на мускулен тонус и сила 
могат да доведат до опасност.  
 Ако пък настъпи значително напълняване, то от изключителна важност е 
спортът да се комбинира с лекарствено лечение. 

6.5 ХРАНЕНЕ 
 Тежките храни и прекомерният прием на захар допринасят за увеличаване на 
сънливостта. Ето защо хората с нарколепсия трябва да наблягат на леките ястия, 
богати на плодове и зеленчуци, а не на рафинираната захар и преработените храни. 
 Всъщност, това би следвало да е златното правило за всички ни!   

6.6 ШОФЬОРСКА КНИЖКА 
 Може ли един подрастващ с нарколепсия да кара кола или скутер. Отговорът 
не е толкова прост. Действително, нарколепсията, както всяко друго заболяване, 
което се отразява на способността да останеш буден, може да увеличи риска от 
пътно произшествие. Предвид този факт, могат да шофират само онези страдащи от 
нарколепсия, които контролират симптомите си посредством лекарствено лечение и 
поведенчески стратегии (информационна листовка 5).   

6.7 СПОДЕЛЯНЕ 
 Както при всяка друга хронична болест, да приемеш нарколепсията и да 
споделиш историята си е изключително важно. Джули Флайгар, например, е 
превърнала „споделянето на информация“ в своя мисия.  



ИСТОРИЯТА НА ДЖУЛИ 
 Джули е рокзвездата на нарколепсията. Тя получава диагнозата си на 24 
години, докато следва право, и за да се пребори с предразсъдъците, свързани с 
нарколепсията, тя решава да разкаже на хората какво е да живееш с тази болест.  
 След като завършва докторантура в юридическия факултет на Бостънския 
колеж, Джули се превръща в неофициален международен говорител на болните от 
нарколепсия. Тя споделя своята история с хиляди хора (студенти, учени, лекари, 
медицински сестри и политици) и организира събития за набиране на средства. 
Сътрудничи си с университета Харвард, за да основе образователна програма, 
базирана на нейната история, а собствения си опит разказва в редица известни 
списания и вестници (като „Мари-Клер“, „Бостън Глоуб“ и „Хъфингтън Поуст“), 
както и в телевизионни предавания по канали като ABC 
News, NBC, CNN и Disney Channel! 
 Джули не позволява на нарколепсията да й попречи да постига целите в 
живота ѝ. През 2010 г. и 2017 г. тя пробягва маратоните съответно в Бостън и Лос 
Анджелис, за да покаже на света, че да имаш нарколепсия не значи, че те мързи. 
 Джули основава „Проект Сън“, сдружение с нестопанска цел, което 
образова хората в областта на нарушенията на съня и нарколепсията посредством 
кампании, събития и специални програми. 
 През 2014 г. Джули става съоснователка на „Стипендията за нарколептици 
Джак и Джули“ – първата стипендия за ученици и студенти с нарколепсия. За 
първите четири години от съществуването й са отпуснати 36 стипендии.  
 Джули разказва историята си и в книгата „Будна и сънувам: Мемоар на 
една нарколептичка“, която печели първо място на Фестивала за книги в Сан 
Франциско през 2013 г. (в категорията Биография/Автобиография). 
 През 2013 г. Джули започва международна кампания за повишаване на 
осведомеността и се обръща към всички болни от нарколепсия с молба да й 
изпратят снимка, на която държат лист хартия със следното послание: 
„Нарколепсия: Не сме сами“. За около година тя успява да събере над 1100 снимки 
от САЩ и още 42 страни.  
 На 26 септември 2016 г. тя се присъединява към среща, организирана по 
случай 20-тата годишнина от основаването на Италианската асоциация за 
нарколепсия в Болоня.  
 Днес Джули е на 37 години и живее в Лос Анджелис, където работи на 
пълно работно време като маркетинг мениджър, а в свободното си време 
поддържа блога си „БДО Бегач“, в който разказва за предизвикателствата и 
препятствията, с които се бори всеки ден. 

Джули с членове на ИАН. От дясно наляво: Масимо Центи (зам.-председател), 
Джули Флайгар, Дженифър Коу, Франческа Ингравало, Далиа и Ичилио Церетели 
(председател).  



 



7. ИТАЛИАНСКАТА АСОЦИАЦИЯ И ГРУПАТА ЗА ПОДКРЕПА И 
ВЗАИМОПОМОЩ 

7.1 ИТАЛИАНСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА НАРКОЛЕПСИЯ И ХИПЕРСОМНИЯ 
(ИАН) 
 Италианската асоциация за нарколепсия и хиперсомния (ИАН), базирана във 
Флоренция, е основана през 1996 г. с цел да се защити правото на хората с 
нарколепсия да живеят живота си по възможно най-обикновения начин.  
 ИАН е сдружение с нестопанска цел, което организира годишни тематични 
конференции, свързва различни изследователски институти и насърчава развитието 
на центрове за сън, които използват най-новите технологии.  
 Образователната дейност на сдружението е насочена не само към широката 
общественост, но и към общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и педиатри.  
Действително, без подходящо обучение, симптомите на нарколепсия могат да бъдат 
изтълкувани погрешно или дори пропуснати от личните лекари, като по този начин 
се забавя поставянето на правилната диагноза.  
 Понякога самият пациент омаловажава или дори премълчава симптомите, 
което прави диагностицирането още по-трудно. Затова асоциацията има за цел да 
помогне на потенциалните пациенти да си дадат сметка за собствените си 
симптоми.  
 Членовете на семействата с деца, които страдат от нарколепсия, също се 
нуждаят от постоянна и квалифицирана помощ. Обективните трудности на живота 
с нарколепсия и предразсъдъците на другите хора, с които те се сблъскват всеки 
ден, често могат да ги накарат просто да се примирят с неудобните ситуации и да се 
предадат. 
 ИАН насърчава едно различно отношение, като окуражава споделянето на 
опит и активно се бори за правата на пациентите.  
 Асоциацията играе съществена роля и в общуването с институции. ИАН 
положи безкрайни усилия, за да бъде нарколепсията призната за рядко заболяване 
от Здравния съвет на Министерство на здравеопазването в Италия. Асоциацията 
официално спечели тази битка на 25 ноември, 1998.  
 В допълнение, ИАН, със съдействието на Министерството на 
здравеопазването, има за цел да обучи колкото се може повече лекари, за да 
спомогне за бързото и правилно диагностициране на новите пациенти с 
нарколепсия. 

7.2 МАЙКИ С ВЪЗГЛАВНИЦИ (ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА И ВЗАИМОПОМОЩ) 
 Групата за подкрепа и взаимопомощ „Майки с възглавници“, която 
обединява родители на деца с нарколепсия, се ражда от една идея на Паола 
Фернандес, представително лице на ИАН за района на Сицилия. Помолихме Паола 
да ни разкаже как и кога се сформира групата и какви са нейните цели и обхват в 
рамките на Асоциацията. 



  „Даниела (от Рим) и аз (от Палермо) се срещнахме за първи път през май 
2015 г. по време на национална среща на ИАН. И двете имаме деца, 
диагностицирани с нарколепсия на седемгодишна възраст. След тази среща 
решихме да започнем да планираме съвместно летните си почивки, така че нашите 
деца да могат да се опознаят и да прекарват време заедно.   
 Рисковано? Може би, но това приключение отвори вратата за ред красиви 
неща: Ние с Даниела вече сме като сестри, а нашите деца, споделяйки трудностите 
на живота в тяхното състояние, станаха страхотни приятели. За първи път синът ми 
Марко разговаря свободно с някой друг за неговата болест и открито нарича 
състоянието си нарколепсия. 
 Прекарахме три седмици заедно, обикаляйки Италия, гостувахме си 
помежду си, разказвахме си за добрите и лошите неща в ежедневието. Най-
невероятното беше, че всеки път щом на нашите деца им се доспеше и трябваше да 
подремнат, ние най-естествено спирахме каквото правехме и им подавахме по една  
възглавница. Когато се случеше да го направим едновременно, избухвахме в смях... 
Така се роди идеята да създадем група за подкрепа на родителите на деца с 
нарколепсия. Защото да си майка на дете с нарколепсия променя живота ти и 
възглавницата, която винаги носим със себе си, символизира това. 
 Затова казах на Даниела: защо не предложим на другите майки да се 
съберем, да поговорим помежду си и да споделим опит? Не мислиш ли, че това ще 
е от полза за всички?  
 Даниела реагира на предложението ми с невероятен ентусиазъм. И така, 
след като се върнах от нашата почивка, се свързах с председателя на ИАН и му 
разказах подробно за идеята с цел да получим официално разрешение от Съвета на 
директорите на Асоциацията. Така беше основана групата за подкрепа „Майки с 
възглавници“. Питали са ме: Ами бащите? Както вече много пъти съм казвала, 
групата за подкрепа е и за майки, и за татковци на деца с нарколепсия. Наистина и 
двамата родители са важни за децата, а и двамата могат да „служат като 
възглавничка“. Въпреки това ще запазим първоначалното име на групата, тъй като 
тя беше основана от майки. 
 Прикриваме болката с широка усмивка; вместо да напляскаме, ние милваме, 
предлагаме рамо, където нашите деца могат спокойно да заспят. Ние сме специални 
майки, говорим и слушаме, без да изпускаме от поглед очите им, ние никога не се 
отказваме ... ние сме майки ... с възглавници.  
 В един августовски следобед на брега на морето, докато Марко и Матиа 
спяха до нас, а ние обсъждахме идеята за създаване на група за подкрепа, аз 
написах стихотворение, което след това се превърна в емблематично за групата. 
Групата включва двадесет майки от всички краища на Италия, които общуват, като 
използват както имейли, така и Facebook. Групата във Facebook е затворена, което 
позволява на нейните членове да споделят мисли, чувства, съвети, страхове, както и 
моменти на радост и удовлетворение. Споделянето е важно, защото когато се 
бориш заедно с другите, а не сам, е малко по-малко трудно. Ако искате да се 
присъедините към групата във Facebook, моля, изпратете имейл до Паола 



Фернандес на адрес paolafern@hotmail.com или лично съобщение във Facebook 
Messenger, като цитирате вашето име, фамилия, град и номер на членска карта в 
ИАН.“ 

 
Обичаме ги, когато ни прегръщат  
И ни заливат с думи, често прекъснати от внезапна тишина. 
Ахваме, когато се разсмеят,  
но се смеем с тях, забили поглед в тротоара.  
Научихме се да разбираме счупени изречения,  
наполовина изразени мисли, спрени движения.  
Взираме се в здрача на очите им,  
докато клепачите продължават да се затварят,  
докато пада нощ, дори и да е пладне.  
Прегръщаме ги силно, докато треперят 
и бъбрят между реалността и съня.  
Станахме неуморните пазачи на  
непобедим сън.  
Ние сме майки с възглавници.  

 Паола, майка на Марко, нарколептик от седемгодишен 

ИСТОРИЯТА НА КЛАУДИЯ И АННА 
 „Да бъдеш майка на дете с нарколепсия може да бъде трудно и сложно. 
Понякога имам чувството, че не мога да се справя със ситуацията, но след това 
поглеждам дъщеря си и виждам нейната жизненост, въпреки трудностите, които 
преживява всяка ден. Тя ме окуражава с думите: „Не се притеснявай, мамо, аз не 
се чувствам болна, просто имам нещо повече в сравнение с моите приятели“, или 
пък като ми казва, че е щастлива, защото колкото повече може да спи, толкова 
повече може да сънува прекрасни неща. Спомням си съвсем ясно как я 
диагностицираха с нарколепсия преди една година: Обзе ме страх, вцепених се, а 
тя се радваше, че най-накрая знае какво й е. Изправена пред нейната огромна 
смелост, мога само да се гордея, че съм майка на „специално момиче“ и майка с 
възглавница.“ 
  Клаудия, майка на осемгодишната Анна, диагностицирана с нарколепсия 
преди година.



ОТКЪСНИ СИ ИНФОРМАЦИОННА ЛИСТОВКА 



КАТАПЛЕКСИЯ 

Какво представлява катаплексията? 
 Катаплексията е внезапна загуба на мускулен тонус, предизвикана от силни 
емоции.  
 Пристъпите на катаплексия могат да засягат определени мускулни групи/
локализирана катаплексия) или да обхванат цяло тяло (генерализирана 
катаплексия). Пристъпът на катаплексия обикновено трае между няколко секунди и 
няколко минути и е последван от пълно възстановяване на нормалната мускулна 
дейност.  
 Честотата на катаплексичните пристъпи варира от един или по-малко на 
месец до няколко (повече от 10) на ден.  

Какви са симптомите на катаплексията? 
 Катаплексията се проявява като мускулна слабост и треперене.  
Катаплексията често засяга мускулите на лицето и главата/врата, което се изразява в 
увиснали клепачи, отпускане на главата и нарушение на говора. Катаплексията 
може също да повлияе на мускулите на краката и ръцете, като в резултат съответно 
може колената да поддадат или да бъде изпуснат предмет.  
 В най-тежките случаи (генерализирана катаплексия) човек може да рухне и 
известно време да бъде неспособен да помръдне, но за разлика от епилепсията, 
няма гърчове.  

 
Какво причинява катаплексията? 
 Като цяло пристъпите на катаплексия се предизвикват от силни 
положителни емоции като смях, вълнение, щастие. Например, ако някой се смее на 
виц, гъделичка някого или него го гъделичкат, това може да доведе до пристъп на 
катаплексия. Това обяснява защо при децата епизодите се появяват по-често, когато 
те гледат анимационни филмчета, играят си с други деца или играят на видео игри.  
 Неочаквана среща с добър приятел или да си център на внимание също 
могат да отключат пристъп на катаплексия.  
 От друга страна, при някои хора катаплексия предизвикват отрицателните  
емоции като гняв, ужас, страх, смущение, когато те са разстроени или се намират в 
стресови ситуации.  

Кои са симптомите на катаплексията в детска възраст?  
 Епизодите на катаплексия при деца с нарколепсия често засягат лицевите 
мускули и се изразяват в необичайни мимики – повдигане на веждите, отваряне на 

 Когато има пристъп на катаплексия, човек остава в съзнание, но ако са 
засегнати мускулите на лицето, е вероятно да не може да говори!



устата, рязко изплезване на езика и заваляне на речта (като пиян човек). 
Катаплексията при деца и подрастващи може да влияе и на други мускули и да се 
изразява в люлеене на главата и торса напред-назад. С израстването на детето, тези 
необичайни движения изчезват и симптомите на катаплексия се уеднаквяват с тези 
при възрастните. 

Как да реагираме по време на пристъп на катаплексия?  
 Много хора с нарколепсия усещат кога се задава катаплексията и понякога 
използват определени трикове, за да пресекат бързо пристъпа или поне да го 
смекчат.  
 Някои от триковете са: напрягане на мускулите, свиване на юмруци, 
притискане към здрава опора, облягане или щипане на самия/самата себе си. За 
съжаление, при някои хора опитите да се противостои на пристъпа на катаплексия 
водят до неговото удължаване.  
 По принцип един катаплексичен епизод рядко води до наранявания. 
Всъщност повечето хора могат да усетя предварително как мускулите им отслабват 
и имат достатъчно време да седнат или да легнат. При все това, внезапните 
пристъпи, които засягат цялото тяло (генерализирана катаплексия) могат да 
изложат човек на опасност, тъй като той/тя може да рухне на пода или да се удари 
силно в предмет (стъкло, остри ръбове и др.).  

 
Може ли човек да се излекува завинаги от катаплексия?  
 Към днешна дата отговорът е отрицателен, но подходящите лекарства 
могат значително да помогнат пристъпите на катаплексия да намалеят или да 
изчезнат.  

 Премахването на стимула, изначално провокирал пристъпа на 
катаплексия, може да помогне за прекратяването му. Детето ще се възстанови без 
допълнителна намеса. 



ЛЕКАРСТВА ЗА НАРКОЛЕПСИЯ  

 В Италия терапията за нарколепсия включва лекарства, които контролират 
сънливостта или катаплексията, или и двете; в някои случаи лекарствата помагат за 
облекчаване и на други симптоми.  
 Някои хора с нарколепсия се нуждаят само от един вид лекарства, докато 
други трябва да приемат по няколко лекарства едновременно (комбинирана терапия 
или политерапия).  
 Нито едно от долуизброените лекарства не е официално разрешено за 
лечение на деца и подрастващи с нарколепсия в Италия, така че лекарите нямат 
друг избор, освен да ги предписват за употреба извън одобрените показания.  
 Отказ от отговорност: Лекарствата може да се продават под различни 
имена в други страни. Предлаганите лекарствени форми и дози също може да се 
променят. Стандартното лечение може леко да варира в различните страни.  

 
Лекарства за лечение на сънливост  
 Модафинил, хапчета от 100 мг. Модафинил е одобрен за лечение на 
сънливост вследствие на нарколепсия при възрастни. Предписаната доза 
Модафинил може да варира от 1 до 4 хапчета на ден (максималната доза трябва да 
бъде 400 мг на ден, но може да се увеличи под строг медицински контрол), които се 
приемат преди училище или в късната сутрин. Пикова концентрация в кръвта се 
достига 2-4 часа след приема. Честите нежелани реакции включват изтощение, 
главоболие, раздразнителност, безпокойство, гадене, сухота в устата, безсъние, 
загуба на апетит, обрив, сърбеж.  
 Метилфенидат, предлага се в множество лекарствени форми. За разлика от 
други страни като САЩ, където метилфенидат е официално разрешен за употреба, 
в Италия той се предписва само ако другите одобрени лекарства са неефективни 
или причиняват твърде много странични ефекти. Метилфенидат обикновено се 
приема по веднъж или два пъти на ден. Максималната доза за деца и подрастващи 
следва да бъде 60 мг на ден, а последната доза да се приеме поне четири часа преди 
лягане. Честите нежелани реакции включват ускорен пулс или повишено кръвно 
налягане, промени в настроението, раздразнителност, загуба на тегло.  

 Всички лекарства имат странични ефекти, но с времето е възможно те да 
намалеят. Поради това може да отнеме известно време, за да се установи каква е 
точната доза за всеки човек. Нормално е да се страхувате, когато започвате ново 
лечение, и е важно внимателно да прецените съотношението риск-полза при 
даденото лекарство, или, с други думи, какъв е балансът между рисковете от 
приема на лекарство и неговите потенциални ползи. 



 

Лекарства за лечение на катаплексия  
 Венлафаксин, наличен в капсули (няколко лекарствени форми). 
Венлафаксинът е антидепресант, който се използва също и за намаляване на 
епизодите на катаплексия, сънливост, халюцинации и сънна парализа. Венлафаксин 
трябва да се приема редовно (няма значение дали сутрин или вечер, но по едно и 
също време всеки ден) и максималната доза трябва да бъде не повече от 300 мг на 
ден (обикновено за овладяване пристъпите на катаплексия са необходими по-ниски 
дози). Честите нежелани реакции включват главоболие, сухота в устата, 
безпокойство, раздразнителност, сърцебиене, кожни обриви. 

Лекарства за лечение на сънливост и катаплексия

	 Питолисант, 4,5 мг или 18 мг таблетки. Питолисант е разрешен за лечение на 
нарколепсия при възрастни. Обикновено се приема рано сутрин, а максималната 
разрешена доза за деца и подрастващи е 36 мг на ден. Питолисант достига пикова 
плазмена концентрация 1-3 часа след поглъщане. Честите нежелани реакции 
включват безсъние, раздразнителност, тревожност, депресия, главоболие, тремори, 
виене на свят, повръщане, умора.  
 Натриев оксибат, 500 мг/мл перорален разтвор. Натриев оксибат е 
разрешен за лечение на нарколепсия тип 1 при възрастни. Има положителен ефект 
върху нарушения нощен сън (тоест помага за непрекъснат и по-качествен сън през 
нощта). Това лекарство се приема в две отделни дози. Първата доза се приема в 
леглото, непосредствено преди заспиване, а втората – след 2,5-4 часа. 
Максималната разрешена доза е 9 мг на нощ (4,5 мг максимум на доза). Натриевият 
оксибат достига пикова плазмена концентрация 40 минути след прием. Тъй като 
храната намалява абсорбцията на натриевия оксибат, първата доза трябва да се 
приеме най-малко два часа след хранене и не трябва да е твърде разредена. Честите 
нежелани реакции включват главоболие, безсъние, гадене, виене на свят, 
повръщане, загуба на тегло, депресия, тревожност, нощно напикаване или ходене 
насън.  

 Родителите играят решаваща роля в обучението на децата за това как и 
кога да приемат дадено лекарство.

 Правило №1: Внимателно прочетете информацията в приложената 
листовка (известна също като кратка характеристика на продукта или продуктова 
информация) за ВСЯКО лекарство, което детето ви трябва да взема. Не 
превишавайте препоръчаната дневна доза, не прекъсвайте приема на лекарства 
рязко. Ако се случва нещо необичайно или се появяват странни симптоми, не се 
колебайте да говорите с Вашия лекар.



 



НАРКОЛЕПСИЯ И УЧИЛИЩЕ 

 Децата и подрастващите с нарколепсия могат да заспят по време на 
училище, поради което изглеждат немотивирани, разсеяни и изгубени в мислите си. 
Може да се наблюдава и обратното – за да се преборят със сънливостта си, те 
нерядко прибягват до хиперактивно поведение (бъбрене, въртене на място, често 
изправяне и т.н.). Това поведение често се тълкува като мързел, липса на интерес 
или грубост (лоши обноски).  
 От друга страна, децата и подрастващите с нарколепсия могат да се 
потиснат и изнервят от това, че нарколепсията затруднява вниманието и 
концентрацията в час, както и запаметяването на училищния материал; те често се 
чувстват непродуктивни и по-малко ефективни, отколкото биха могли да бъдат.  

 
Какви видове подкрепа са на разположение? 
 Ако учителите, родителите и децата са съгласни, могат да се приемат  
планове за ресурсно подпомагане, съобразени с конкретните нужди на всяко дете.  
 Има два основни типа специални образователни планове за деца с 
нарколепсия в Италия: Персонализирана образователна програма (ПОП) и 
Индивидуална образователна програма (ИОП).  

ПОП и ИОП  
 ПОП установява мерки, които компенсират и преразпределят учебната 
програма; обикновено се изготвя от училищния съвет със съгласието на родителите 
и децата. Родителите могат да получат ПОП, като представят медицински доклад 
(удостоверение) от лекаря на детето, в който е посочена диагнозата нарколепсия.  
 На уебсайта на италианското Министерство на образованието, 
университетите и научната дейност може да се намери информация за наличните 
ПОП (http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa).  
 ИОП обикновено спада към специализираните образователни програми и 
е предназначена за ученици, които имат официално призната определена степен на 
увреждане (Закон 104/92).  
 ИОП съдържа информацията, необходима за създаване на система за  
приобщаващо образование, и се преработва всяка година или по всяко време, когато 
се изисква модификация.  

 ИАН организира срещи между училищни или извънучилищни 
преподаватели и представители на Асоциацията, на които се говори за 
нарколепсията. Преподавателите могат да намерят и допълнителни образователни 
материали и информация на официалната интернет страница на ИАН. 
Сътрудничеството и комуникацията между преподавателите и семействата са от 
ключово значение за децата с нарколепсия. 



 Освен, че имат право на ПОП и ИОП, на учениците с нарколепсия 
обикновено се позволява и да си взимат кратки почивки по време на тестове и да се 
ползват с удължено време на заключителните изпити.  
 Силно се препоръчва да попитате учителите в началото на учебната година 
какво трябва да направите, за да си гарантирате, че тези мерки ще се прилагат 
спрямо децата ви. 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧИЛИЩЕН ПЕРСОНАЛ  
›Помогнете на детето да планира дрямките си и го насърчавайте да си почине, ако 
твърде много му се спи 
›Изпращайте на детето бележки или слайдове от часа и позволявайте уроците да 
се записват 
›Разработете учебната програма така, че сложните предмети и уроци да се 
преподават, когато детето е будно и активно (обикновено първата половина на 
сутринта)  
›Ангажирайте детето и го насърчавайте да участва активно в часа  
›Отпуснете му допълнително време, когато има тест 
›Позволете на детето да прави кратки почивки по време на тестовете  
›Избягвайте да планирате няколко теста/изпита в рамките на един учебен ден  
›Избягвайте да възлагате големи домашни задачи  
›Избягвайте да възлагате задачи, които изискват повтарящи се или досадни 
действия и се опитайте да акцентирате върху съдържанието на домашното, а не 
толкова върху формата му (правописните грешки могат да бъдат често срещани и 
да се дължат на сънливост през деня)  
›Позволете на детето гъвкавост в учебната програма за деня 



НАРКОЛЕПСИЯ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

Обезщетения 
 Да кандидатстваме ли за обезщетения за инвалидност?  
 Важно е да се направи оценка доколко нарколепсията засяга живота на 
детето/подрастващия, дали и как това състояние ограничава неговите ежедневни 
дейности, дали е свързано със съпътстващи заболявания (едновременното наличие 
на допълнителни здравословни проблеми) и дали са необходими социално и 
образователно приобщаване или непрекъсната родителска подкрепа.  

 
 Ако нарколепсията значително възпрепятства ежедневния живот на детето, 
е възможно да се кандидатства за признаване на нетрудоспособност и определена 
степен на увреждане (италиански закон 104/1992).  
 В детството и юношеството този статут трябва да се подновява редовно 
след допълнителна оценка на инвалидността. Това означава, че ако симптомите на 
нарколепсия се подобрят, помощите за дете с увреждане могат да бъдат спрени.  

Нетрудоспособност 
 Децата и подрастващите под 18 години в Италия могат да получат 
надбавка за присъствие (Indennità di Frequenza) по време на учебната година (9 
месеца/година).  
 Право на надбавката за присъствие се предоставя на деца с трайни 
затруднения в извършване на нормалните за тяхната възраст дейности. Има 
компетентна комисия, която преценява дали симптомите на нарколепсия 
възпрепятстват нормалните ежедневни дейности на детето при всеки отделен 
случай. Ако симптомите влияят на способността на детето да извършва прости 
дейности като обличане, взимане на душ, ядене и т.н., следователно то се нуждае от 
непрекъсната помощ, като също така е възможно да се поискат пълни (12 месеца/
година) семейни надбавки за постоянни грижи (Indennità di accompagnamento). 
Постоянни грижи може да са необходими при тежки случаи на нарколепсия тип 1, 
които не се влияят от фармакологично лечение. 

Степен на увреждане (Закон 104/1992) 
 Децата и подрастващите с нарколепсия могат да кандидатстват за 
признаване на определена степен на увреждане, ако показват явни затруднения в 
обучението, установяването на взаимоотношения или интеграцията (раздел 3, 
параграф 1). Признаването на определена степен на увреждане осигурява 

 Симптомите на нарколепсия могат да варират от човек на човек, като 
някои случаи са по-тежки от други. Трябва внимателно да се прецени доколко 
тежък е конкретният случай на нарколепсия.



финансова помощ за семейството и позволява да се поиска индивидуална 
образователна програма програма (ИОП) за детето.  
 По-голяма степен на увреждане може да се признае, ако детето/
подрастващият изисква непрекъсната и постоянна лична помощ (раздел 3, параграф 
3). На родителите на дете с по-голяма степен на увреждане се гарантират 
специални трудови права, които да улеснят грижите и подкрепата за детето им. Те 
могат да се възползват от допълнителни дни отпуск за семейни грижи (до две 
години платен отпуск) или имат право да работят в онзи клон/офис на компанията, 
който е близо до дома им.  

 
 

 По време на медицинския преглед за признаване на инвалидност или 
степен на увреждане при детето е от съществено значение да представите 
актуален здравен доклад от специалиста по медицина на съня, в който подробно 
се посочват:   
 ›Колко са сериозни епизодите на сънливост и как възникват те;  
 ›Причината, честотата и последиците от пристъпите на катаплексия; 
 ›Наличието на други симптоми (автоматични действия, халюцинация, 
сънна парализа) или съпътстващо заболяване (напр. затлъстяване);  
 ›Качеството на нощния сън;  
 ›Броят на дрямките през деня;  
 ›Изискването за помощ с приема на лекарства;  
 ›Изискването за помощ в училище/с образованието;  
 ›Трудностите, с които се сблъсква детето при извършването на ежедневни 
дейности. 

 Ако нарколепсията представлява сериозна пречка за семейния ви живот, 
говорете с личния лекар или педиатър. Те могат да ви помогнат да подадете 
заявление за признаване на нетрудоспособност или степен на увреждане. 



НАРКОЛЕПСИЯ И ШОФИРАНЕ 

 Ако не бъде своевременно диагностицирана или адекватно лекувана, 
нарколепсията може да представляват опасност при шофиране.  
 В случай на автомобилна катастрофа водачът носи пълна отговорност, ако 
заспи по време на шофиране, тъй като при нормални условия това може да бъде 
предотвратено.  

 
Може ли подрастващ с нарколепсия да вземе шофьорска книжка?  
Подрастващите с нарколепсия имат право да шофират, ако симптомите на болестта 
са овладяни посредством фармакологични и поведенчески стратегии.  
 Това предполага, че фармакологичните и поведенчески стратегии трябва 
да предотвратяват:  
 ›Внезапна сънливост и автоматични действия;  
 ›Пристъпи на катаплексия, които засягат ръцете и краката.  
 Също така, подрастващите трябва да са наясно със своето състояние, да не 
подценяват симптомите на нарколепсия, да приемат редовно лекарствата си и да 
ходят редовно на планови прегледи.  
 Това са задължителни ограничения, тъй като човек с повишена сънливост 
трябва да бъде особено внимателен по време на шофиране – за своя собствена 
безопасност, както и за безопасността на другите хора. 

Как се взима шофьорска книжка с нарколепсия? 
 Първо трябва да се обсъди със специалист по съня дали предписаното 
лечение е ефективно за овладяване на симптомите на нарколепсия. Ако е така, 
трябва да се запази час за медицински преглед в Местния медицински комитет 
(Commissione Medica Locale; CML). Това е органът, който разрешава шофиране в 
случаи на заболявания, които могат да бъдат опасни на пътя, включително 
нарколепсия. Час за преглед при комисията може да се направи чрез центъра за 
резервации (Centro di Prenotazione Unica; CUP) на Местната служба за здравно 
доверие (A.S.L.). В деня на прегледа трябва да се представи следната 
документация:  
 Сертификат, удостоверяващ появата на предишни патологии, или липсата 
на такива (certificato medico relativo ai precedenti morbosi), предоставен от личния 
лекар.  
 Доклад от специалиста по медицина на съня. Документът трябва да е 
актуален (от преди максимум 30 дни) и да съдържа подробна информация за 
епизодите на сънливост, тяхната поява и отличителни характеристики, пристъпите 

 Заспиването по време на шофиране е изключително опасно! Само 
няколко секунди унасяне зад волана са достатъчни, за да доведат до тежки 
наранявания на водача и на други хора. 



на катаплексия и автоматични действия. Допълнително докладът трябва да съдържа 
информация за прилаганите фармакологични лечения и поведенчески стратегии, 
тяхната ефективност, информираността на пациента за състоянието му, както и 
способността му да предусеща пристъпите на сънливост и катаплексия.  
Препоръчително е да се явите на преглед за придобиване на право да шофирате 
още преди да започнете шофьорски курс.  

 
 Ако получите разрешение да шофирате, то ще бъде валидно за ограничен 
период (до две години). Също така, комисията може да наложи специфични 
ограничения върху шофирането, като например забрана за шофиране през нощта, 
по магистрали или далеч от дома.  

ВСИЧКИ ШОФЬОРИ ТРЯБВА ДА СЛЕДВАТ ТЕЗИ ПРЕПОРЪКИ: 
Бъди внимателен, 
Уважавай себе си, 
КАРАЙ БЕЗОПАСНО!

 Повече информация за правото да шофирате, както и полезни съвети за 
безопасно шофиране с нарколепсия, можете да намерите на интернет страницата 
на ИАН. 


