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Uvod

1

Kot za vse nas, prinaša epidemija novega koronavirusa tudi za osebe z

demenco posebne omejitve in velike spremembe v načinu življenja.

Morda se na prvi pogled zdi, da preventivni ukrepi na osebe z demenco,

ki so v domači ali domski oskrbi, nimajo večjega vpliva, a vendarle močno

zmanjšujejo kvaliteto njihovega življenja.

Osebe z demenco uvrščamo med ranljivejše člene naše družbe, saj se

soočajo z zdravstvenimi težavami in slabšimi psihosocialnimi izhodišči.

Težko sprejemajo spremembe, saj vsaka menjava ritma, okolice ali oseb,

na katere so bili navajeni, v njih vzbuja zmedenost in nemir. Tako njim

kot njihovim oskrbovalcem (npr. svojcem in zdravstvenim delavcem)

povzročata trenutna nestabilnost in nezmožnost predvidevanja

dogodkov veliko strahu in negotovosti.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj osnovnih smernic za lažje

prilagajanje  zmožnostim,  potrebam  in  željam  oseb  z  demenco v času

med in po epidemiji.



O demenci

demenco z Lewyevimi telesci, ki je nekakšna kombinacija Alzheimerjeve

in Parkinsonove bolezni in je vzrok za 15 – 25 % vseh demenc. Zanjo

je značilno izrazito nihanje pozornosti;

vaskularno demenco kot posledico bolezni možganskega žilja, ki se

lahko  razvije po večkratni zaporedni možganski kapi in je vzrok za

15% vseh primerov demenc in

frontotemporalno demenco, pri kateri pride do propadanja čelnega in

senčnega režnja. Običajno se začne neopazno in napreduje

postopoma, dokler se ne pojavijo izrazite osebnostne spremembe

ali/in motnje govora.

Demenca je kronična napredujoča in v največji meri možganska bolezen,

ki prizadene možganske funkcije, kot so: spomin, mišljenje, prostorska in

časovna orientacija ter sposobnost govornega izražanja.

 

Vrste demence

Demenca je skupek simptomov in znakov, lahko pa jo povzroči več kot

sto različnih bolezni. Najpogostejši vzrok je  Alzheimerjeva bolezen, za

katero je značilno, da se začne neopazno z motnjami spomina na sveže

dogodke, napreduje pa razmeroma počasi. Poleg Alzheimerjeve bolezni, ki

je vzrok za skoraj 60% vseh demenc, poznamo še:
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V začetni stadij demence uvrščamo osebe, ki so še sposobne

samostojno funkcionirati v njim znanem okolju. So časovno,

prostorsko in osebno orientirane, občasno zmedene, opazne

spremembe vedenja in čustvovanja pa skušajo prikriti.

V napredujočem stadiju demence osebe zaradi izgube časovne,

prostorske in osebne orientacije niso več sposobne samostojno

izvajati vsakdanjih aktivnosti. Pri raznih dejavnosti potrebujejo

spodbudo,  stalno vodenje in varstvo.

V končnem stadiju demence je značilna popolna neodzivnost na

zunanje dražljaje. Osebe so v tem stadiju odvisne od pomoči pri vseh

življenjskih opravilih.

Stadiji demence

Demenca poteka počasi - začne se s komaj opaznimi znaki, privede pa

lahko do popolne osebne, krajevne in časovne dezorientacije.

Opredelimo lahko nekaj zaporednih stopenj ali stadijev.

Želimo si, da bi starostniki čim dlje ostali v domačem okolju, kar je tudi v

skladu s sodobnimi stališči gerontologije. Pri tem ne smemo pozabiti na

svojce, saj lahko bolnik z demenco v družini povzroči mnogo stisk in

problemov. Ne smemo zanemariti tudi dejstva, da se svojci ne  znajo  in

ne morejo vedno pravilno odzvati na bolnikove motnje. Kadar pri bolniku

z demenco prevlada potreba po stalnem nadzoru zaradi izgube

samostojnosti pri osnovnih funkcijah (hranjenje, oblačenje, umivanje,

opravljanje fizioloških potreb, nepokretnost ipd.) in mu svojci kljub svoji

volji in želji več ne morejo zagotoviti ustrezne nege in varnosti, je

potrebna premestitev v domsko oskrbo.
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Razlika med težavami, s
katerimi se soočajo osebe z
demenco in njihovi
oskrbovanci v domačem
okolju in oskrbi v domu v
času epidemije koronavirusa
Osebe z demenco, za katere skrbijo svojci na njihovem domu, so v času

preventivnih ukrepov in socialne izolacije  potrebni  celodnevne  in

vsakodnevne oskrbe. Omejeni stiki in prepoved obiskov mlajših

sorodnikov in vnukov povzročajo nihanja v duševnem stanju. Številni

svojci, ki skrbijo za osebe z demenco, potrebujejo pomoč, saj je mnogi ne

znajo ali ne zmorejo poiskati sami. Slaba dostopnost do storitev in

osnovnih potrebščin se odraža v slabšem zdravstvenem in socialnem

stanju ne le oseb z demenco, pač pa tudi svojcev, ki skrbijo za njih. V teh

pogojih se povečuje tveganje za telesne in psihične bolezni, zato svojci

oseb z demenco potrebujejo še več razumevanja, predlogov in nasvetov

za dejavnosti, ki jih lahko izvajajo doma, ter podpore pri reševanju vseh

ostalih problemov, s katerimi se srečujejo vsak dan.
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V domovih za starejše so zaradi lažje obravnave stanovalcev z demenco

vzpostavljene enote oz. oddelki za stanovalce z demenco. Te enote so

organizirane  kot  varovani  oddelki  ali  oddelki  s  povečano  pozornostjo

(t. i. gospodinjske skupine). Prednosti takšne organiziranosti so v

spodbujanju medsebojnega razumevanja in sprejemanja ter pomoči

med stanovalci, ki niso enako zmožni in samostojni. Pozitivno vplivajo na

ravnanje stanovalcev z demenco, na zmanjšanje pojava nemirnega

vedenja, stanovalci pa pridobijo na samozavesti. Kljub temu, da lahko

varovano okolje zmanjšuje nevarnost poškodb,  pa stanovalce vseeno

omejuje  in utesnjuje.

V času epidemije novega koronavirusa je posebej ogroženo duševno

zdravje oseb z demenco, saj potrebujejo dodatno pozornost. Pri

komunikaciji se opirajo na obrazno mimiko, želijo si nasmeha in občutka

sprejetosti. Ob tem, ko si zaposleni nadenejo masko, s katero zakrijejo

pomemben del obraza, odvzamejo tudi ključen del komunikacije z

dementno osebo. Tudi nenadna ustavitev stikov z domačimi lahko

privede do izolacije, zmede, dezorientacije in splošnega poslabšanja

stanja oseb z demenco, kar še dodatno poveča pritisk na zaposlene.
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Pomen komunikacije z osebo
z demenco

Pomembni vidiki verbalne komunikacije z osebo z demenco 

Kadar se pogovarjate z osebo z demenco, morate govoriti dovolj

razločno  in  glasno,  da  vas lahko  oseba  razume.  Obrnite  se z

ustnicami proti  njej, da lahko z njih delno razbere besede. Tudi, če

slabše sliši, ne poskušajte kričati, temveč ji večkrat ponovite stavek.

Kadar vam  kaj  razlaga,  ji  prisluhnite  in  je  ne prekinjajte. Prilagodite se

temi pogovora in je ne poskušajte prepričevati v svoj prav.

Osebe z demenco, kot je bila takrat, ko še ni bila bolna, se spominjajte s

svojci in prijatelji, z njo pa govorite le o spominih, ki so ji še ostali. Nikar je

ne spominjajte, kakšna je bila včasih, kako se je vedla, kaj je počela. Raje

poskušajte ugotoviti, česa se spominja sama. Spodbudite jo s pesmijo, ki

jo  je  rada  prepevala ali so jo peli na  praznovanjih, poroki in podobnih

dogodkih. Morda jo spodbudi ptičje petje, ali zgolj sadje na mizi.

Sprostite se in dajte ustvarjalnosti prosto pot.
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Oseba z demenco velikokrat hoče domov. Če se boste njeni želji uprli in 

 ji naštevali nešteto razlogov, zakaj ne more domov, se bo odzvala po

svoje. Morda bo jokala, morda kričala, postala nasilna, vam nenehno

govorila, da hoče za vsako ceno domov, ali pa sploh več ne bo govorila   z

vami, se bo zaprla vase in tudi nehala jesti. Bolezen se lahko v takih in

podobnih primerih poslabša, čustveno stanje oslabi, odzivnost pa

postane kljubovalna. S tem, ko boste njeni želji ustregli, ji pomagali  vstati

s stola, jo prijeli pod roko in ji rekli, da jo pospremite domov, pa  jo boste

potolažili. Seveda je ne boste zares pospremili domov, ampak se boste

sprehodili po hodniku in menjali pogovor, tako, da oseba ne bo več

vztrajala pri svojem odhodu, ampak bo razmišljala o slikah, ki visijo na

steni, o pesmi, ki jo rada prepeva ter o barvah, rožah, predmetih in

živalih, ki so ji všeč.

Poskrbite, da bo  v  času  vašega  obiska  dobre  volje in se bo spominjala

samo lepih trenutkov. Če se bo spominjala svojca, za katerega veste, da

je že nekaj let mrtev, sama pa o njem govori, kot da je še živ, nikar ne

omenjajte smrti, ampak negujte spomine. Oseba z demenco lahko

namreč hitro postane žalostna, začne jokati, ker misli, da prinašate slabo

novico. Kljub temu, da je svojec morda umrl že pred leti, bo mislila, da je

umrl ravnokar.
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Pomembni vidiki neverbalne komunikacije

Oseba z demenco je čuteče živo bitje kot vi. Bolezen ji sicer vzame

spomin, a ji ne vzame občutkov, potreb in sposobnosti komunikacije.

Način izražanja občutkov pa se vendarle spreminja in je pri vsaki osebi

drugačen, zato je zelo pomembno, da osebo opazujete in jo vidite

takšno, kot je v tem trenutku, ne takšno, kot je bila, preden je zbolela.  Če

se boste navadili na spremembe v načinu komunikacije, boste tudi lažje

ugotovili, kakšne so njene potrebe in občutki. Pri tem je

najpomembnejša potrpežljivost. Z njene obrazne mimike poskušajte

razbrati njeno počutje (npr. popačen obraz, nasmeh). Z različnimi

kretnjami vam bo pokazala, da jo zebe, da je jezna ali žejna. Tudi dotik

vam lahko pove ali je zadovoljna ali ne (božanje, ščipanje, trd prijem). V

njeni neposredni bližini lahko zaznate tudi vonje, ki vas opozorijo, da

nekaj ni v redu (vonj po urinu, blatu). 

Vaše ravnanje lahko osebo  z demenco zelo pomiri ali zelo  razburi, kar

lahko nosi posledice. Preden jo obiščete zato najprej dobro razmislite, ali

ste sposobni stopiti v njen svet in z njo komunicirati na njej primeren

način. Tako se bo obisk odvijal pozitivno, smiselno in vsebinsko polno.
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Ohranjanje osebnega stika s
svojcem v domu za starejše 

9

Varovanec z demenco, ki  živi  v  domu  za  starejše,  ima  poseben status.

Zaradi  narave  svoje  bolezni  potrebuje nenehno  skrb,  nego in  nadzor.

Čeprav se morda sliši nečloveško, je nadzorovanje varovanca potrebno,

da ne odtava v prostore, iz katerih se ne bi znal vrniti, ali v ustanove, kjer

se  lahko  izgubi.  Zato,  da lahko  negovalke lažje sledijo gibanju

varovanca po prostorih, so zasnovane manjše skupine. V manjši skupini

se varovanec z demenco bolje počuti. Veliko lažje se navadi na

vsakodnevno rutino  ob  zajtrku, kosilu in večerji kot v večji skupini, ki

lahko povzroči zmedenost in  nemir,  popolno pomanjkanje stikov in

socialno distanciranje pa lahko povečata tveganje za depresijo in

anksioznost. Ker so osebni stiki v času epidemije koronavirusa v večini

ustanov prepovedani ali omejeni, lahko poskušate stik s svojcem 

 vzpostaviti na več načinov.

Osebni obisk

Zaradi preventivnega zapiranja domov za starejše se marsikateri

varovanec znajde v situaciji, ko je osamljen, ker nima več stika s svojci ali

pa je le-ta otežen. Mnogi svojci se kljub temu odločijo za obisk, pridejo

pred okno sobe, v kateri živi obiskovanec, mu pomahajo ali sporočijo

kakšno novico. Mnogim je dovolj že to, da vidijo eden drugega.



Oseba z demenco potrebuje rutino, zato, da si nekatere stvari, dogodke,

zaporedja lažje zapomni. Skušajte se zato organizirati tako, da vedno

določite enak čas obiska (primer: po kosilu ali po malici). Če boste prišli

vedno ob  istem  času, vas bo oseba z demenco pričakovala, vas

imela v mislih in se vas bo tudi dalj časa spominjala.

Telefonski pogovor

Svojca pokličite po telefonu. Pogovor po telefonu je lahko otežen, ker

oseba ne drži telefona v primernem položaju, jo motijo šumi iz okolice ali

pa ima okvaro sluha. Problem lahko rešite z nakupom slušalk, pri čemer

bodite pozorni na izbiro dovolj velikih slušalk, ki pokrijejo celotno uho.

Svojec tako ob telefonskem pogovoru ne bo imel več ovir, pogovor in

počutje pa bo bolj sproščeno.

Po telefonu lahko zapojete pesem, ki jo bo morda svojec zapel z vami.

Lahko ga vprašate, kaj je jedel za kosilo ali malico. Pazite, da postavljate

odprta vprašanja (primer: vprašajte, ali je danes jedel   juho, krompir,   riž

ali kruh). Tako bo svojec lažje izbral odgovor.
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Pogovor preko videokonference

Z ostalimi svojci oseb v isti skupini varovancev priskrbite prenosni

računalnik,  preko  katerega  boste  lahko vzpostavili stik s svojcem preko

videokonference. Določite urnik za vsakega varovanca posebej, vedno ob

isti uri. Varovanci bodo tako lahko videli tudi ostale člane družine, kar je

za osebo z demenco zelo pomembno.

Pismo, razglednica

Napišite pismo ali razglednico. Pišite z velikimi tiskanimi črkami. Pismu

lahko priložite posušen cvet s travnika, ki ste ga pripravili nekaj dni prej,

sliko družine ali pa risbico, ki sta jo narisala vnuček ali vnučka. Poleg

imena vedno napišite, katerega družinskega člana predstavlja (primer:

sin Jože, hčerka Marija, vnuk Jan, vnukinja Meta in podobno). Svojec se

bo pošte nedvomno zelo razveselil.
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