
Stanovalec z demenco v Domu Tisje

INSTITUCIONALNO VARSTVO IN VLOGA
DRUŽINE

Starostnik potrebuje v svoji družini sogovornike s katerimi podeli svojo preteklost, skupno
preteklost družine in tudi sedanjost. Še posebne pozornosti so potrebni starejši, ki imajo
pogostejše zdravstvene težave, zmanjšajo se jim funkcije samostojnosti in zaradi tega so v
večji meri odvisni od drugih. Občutek biti odvisen oziroma nesamostojen pri nekaterih
starostnikih zelo razvrednoti njihovo osebnost, kar še dodatno obremenilno vpliva na svojce.
Ko obvladovanje teh problemov postane nemogoče v krogu družine, je potrebno poiskati
pomoč in ena od oblik je tudi namestitev v dom za starejše občane.
Zelo pomembno je, da se družina dejavno vključuje v domsko življenje, ter ohranja stik s
svojcem in osebjem, saj s tem preprečijo hujšo travmo, ki jo starostnik doživlja z zapuščanjem
svojega okolja in prilagajanju v novo okolje.
Velikokrat starostnik ne ve veliko povedati o sebi, zato je zelo pomembno, da družinski člani
opišejo tudi nekatere osebne značilnosti starostnika, ki jih sam zamolči, so pa za osebje zelo
pomemben podatek. Po določenem času bivanja v domu tudi osebje posreduje družini
pomembne podatke, kaj starostnik pričakuje in s čim ga lahko razveselijo. Le s stalnim
informiranjem bodo svojci sprejeli in razumeli omejene možnosti, ki jih dom lahko nudi
starostniku, hkrati pa bo osebje ob poznavanju družine svojce in starostnika sprejemalo z
večjim razumevanjem in strpnostjo.

Pomemben je neoviran pretok informacij:

STANOVALEC

DRUŽINSKI ČLANI                                                DOMSKO OSEBJE

DEMENCA

Demenca je sindrom, ki ga povzroča možganska bolezen, običajno kronične ali napredujoče
narave. Možganske celice progresivno propadajo. Demeca vključuje motnje višjih
možganskih funkcij, in sicer spomina, mišljenja, orientacije, razumevanja, računanja,
sposobnosti učenja, besednega izražanja in presoje. Moten je odnos do realnega sveta pa tudi
do samega sebe. Zavest ni prizadeta. Kognitivni upad navadno spremlja slabše obvladovanje
čustev, motnje vedenja in motivacije (Adlam, Orpwood, Gibbs & Hagan 2001). Demenca je
pogost sindrom, pri katerem so kognitivne sposobnosti toliko zmanjšane in osebnostne
značilnosti toliko spremenjene, da otežujejo opravljanje dnevnih in poklicnih aktivnosti ter
pomembno vplivajo na posameznikovo samostojnost (Amberla, Nygard et al 1998). Demenca



je bolezen starostnikov in izrazito narašča s starostjo. Najpogosteje nastopa po 65. letu
starosti. Demenca prinaša težave, ki se globoko zarežejo v medsebojno razumevanje.
Napredovanje demence poteka v  stadijih (Adlam, Orpwood, Gibbs & Hagan 2001).

Stadiji dezorientacije po Naomi Feil:

Stadij 1.  POMANJKLJIVA / NESREČNA ORIETACIJA .
Oseba je orientirana, toda nesrečna. Pojavljajo se zlasti:

 sumničenja ( nekdo mi krade robčke, perilo,…) in
  obtožbe (nekdo mi zastruplja hrano, pijačo,…). Oseba je časovno, krajevno in

osebnostno  sicer orientirana, toda z grozo zaznava pogoste vrzeli in izgube, ki pa si
jih ne prizna. Taji občutke in odklanja dotike.

Obstaja veliko metod, oblik in terapevtskih pristopov za ravnanje z dementnimi osebami. Še
zlasti pomembna je validacija po Naomi Feil, ki predstavlja možnost komunikacije med
stanovalcem, svojci in strokovnim osebjem.
Da bi izboljšali medsebojni  odnos je potrebna sposobnost vživljanja v osebo in notranji svet
dementne osebe. NAČIN RAZUMEVANJA ZMEDENOSTI STARIH LJUDI imenujemo
VALIDACIJA. Validacija pomeni, razglasiti za veljavno to, kar želi zmedeni človek izraziti s
sredstvi, ki so mu na voljo. Pri dementnem človeku ne skušamo vsiljevati »našo« realnost,
temveč ga spoštujemo in se prilagodimo njegovi obliki komuniciranja.
TEHNIKE VALIDACIJE: tukaj pomagajo spoštljivo razumevanje in tako imenovana K-
vprašanja (kdo, kaj, kje, kdaj, kako), nikoli zakaj, kajti zakaj zahteva utemeljitev, ki je
dementna oseba pogosto ne more dati.
S tehnikami validacije skušamo čim bolj izboljšati kvaliteto življenja dementnega stanovalca.

 Stadij 2. ČASOVNA ZMEDENOST
 preteklost postane sedanjost
 dementna oseba želi k npr. materi/ staršem/ otrokom, medtem ko v sebi ve, da njena
        razmišljanja ne držijo,
    v tem stadiju ne obstaja prostorska in časovna orientacija;
    predmeti, blago služijo kot nadomestek za osebe
   dolgoročni spomin je dobro ohranjen, kratkoročni pa se občasno izgublja
    vidi slike preteklosti, sliši zvoke, glasove, vonja vonjave
   pogled se oddaljuje, ni usmerjen, govori tiho, nerazločno
TEHNIKE VALIDACIJE: tudi tukaj so K- vprašanja pomembna sestavina, nagovarjamo
čutila, ki jim dementna oseba daje prednost; rahli dotiki).

Stadij 3. PONAVLJAJOČI SE GIBI
 nenehna hoja, brisanje, klicanje,…
 pogovori v zlogih, deloma nerazumljivo
 trpi za permanentno inkontinenco
 redko prepozna znane obraze
 ne more se spomniti oseb ali stvari sedanjosti
 odziva se na osebe ali stvari iz preteklosti
Občutek jaza se je izgubil, gibi ali klici se ponavljajo. Kot TEHNIKE
VALIDACIJE se med drugim uporablja: zrcaljenje dejanj, mimike, dihanja,
višine glasu, ponavljanje besed in dotike.



Stadij 4.VEGETIRANJE
 oseba skoraj brezčutno leži v postelji ali sedi v vozičku, okolica zanjo ne

obstaja več
 oseba se ne odziva na druge ljudi
 oči so zaprte, odprte pa strmijo brez cilja, ne da bi kaj videle
 mišice so pogosto ohlapne
 ne odziva se ali pa le rahlo na dotik, glas ali stik z očmi
 ne prepoznava svojcev ali prijateljev, ki prihajajo vsak dan
 ne poskuša več izraziti občutkov ali reševati nerešenih konfliktov
 notranjih doživetij ne izraža več z besedo in gibom
TEHNIKE VALIDACIJE: kontakt skušamo vzpostaviti z nežnim dotikom,
govorimo s poudarjenim, skrbnim glasom, poiščemo stik z očmi, uporabimo
spodbujajoče medije (vonjave, šume, glasbo).

Vzrokov za nastanek demence je več, ločimo predvsem:
1. VASKULARNA DEMENCA-obolenje možganskega ožilja
2. ALZHEIMERJEVA DEMENCA- večji propad živčnih celic
3. KOMBINIRANA DEMENCA- prepleta se več tipov bolezni
4. DDDEEEGGGEEENNNEEERRRAAATTTIIIVVVNNNEEE DDDEEEMMMEEENNNCCCEEE- infektivne oblike

ZNAKI DEMENCE:

Montje na področju:
pozornosti- bolnik govori neurejeno, ne sledi bistvu, šumi iz okolice mu odvrnejo
pozornost…
abstraktnega mišljenja- ne razume besednih iger, pregovorov, šal…
govornih sposobnosti- ne najde besed, ne zna nadomestiti izgubljenih besed z
drugimi, ne končuje stavkov, ponavlja iste besede ali besedne fraze…
kratkoročnega spomina- pogostokrat je potrebno podati določene napotke, pozablja,
ponavlja ista vprašanja ali gibe
dolgoročnega spomina- ne ve povedati kaj se je zgodilo pred enim tednom
presojanja- o primernem obnašanju v družbi, je manj urejen
orientacije v času, prostoru, osebah- ne ve povedati kje je, ne zna ločiti časa, ne
prepozna sorodnikov in  znancev…
motnje govora- ne najde pravih besed
ne prepozna predmetov in jih ne zna uporabljati

Motnje v obnašanju, čustvovanju:
 zapiranje vase, izogibanje stikom…
 razdražljivost, vzkipljivost, jeza, prepiri…
 sumničenje ( ker pozabi kam je dal kakšen predmet, sumi da je okraden, kraja

je zanj edina razlaga)



 beganje- ne prepozna domačega okolja in želi oditi…
 nespečnost- pogosto zamenja dan za noč…

Motnje gibanja:
 pozabi kakšni gibi so potrebni za določeno dejavnost (ne zna nesti žlico v usta).

Inkontinenca:
 ne zadržuje blata in urina.

Kako boste ugotovili, da so določeni znaki, znaki demence?
 Ali starostnik ve, kaj se je včeraj zgodilo?
 Ali pogosto pozabi, kam je odložil določeno stvar?
 Ali pozabi, kaj ste se dogovorili?
 Ali zna povedati, kateri datum je?
 Ali se težko izraža?
 Ali so njegove razlage razumljive?
 Je sposoben sodelovati in se vključevati v zahtevnejše pogovore?
 Ali potrebuje več časa, da razume določeno razlago?
 Ali je sposoben za samostojno opravljanje domačih opravil?
 Ali zna smiselno preživeti svoj dan?
 Ali hitro izgubi pozornost?
 Ali opušča določene aktivnosti, ki jih je prej rad opravljal?
 Ali lepo skrbi za svojo zunanjost?

Vedeti moramo:
 Dementni bolnik je človek z določenimi sposobnostmi in pomanjkljivostmi, kot vsi

zdravi ljudje!
 Običajno zmorejo dementne osebe več, kot mi od njih pričakujemo, zato potrebujejo

veliko zaupanja!
 Njihove pozitivne lastnosti moramo poudarjati in jih priznavati, s pomanjkljivostmi

moramo ravnati tolerantno in čuteče!
 Dementne osebe so odrasli in ne otroci in temu primerno mora biti tudi odnos do njih!
 Dementnega človeka moramo sprejemati in mu ne vsiljevati našo realnost!
 Spoštovati moramo njegovo dostojanstvo!

OBLIKE SODELOVANJA SVOJCEV PRI SKRBI ZA DEMENTNEGA BOLNIKA V
DOMSKEM VARSTVU:

Svojci s svojim sodelovanjem, podporo in razumevanjem lahko veliko pomagajo pri skrbi za
dementnega. Zbrane fotografije in predmeti, ki so povezani s njegovim prejšnjim načinom
življenja, pomagajo graditi sliko o stanovalcu.
Vse to pomaga osebju, ki del z njim, da lažje vzpostavi kontakt in se mu približa.
Preko takšnih informacij je omogočen primeren pristop in zadovoljiv odziv stanovalca.
Tako lahko s pogovorom stanovalca pomirimo in potolažimo, delimo z njim srečo in ponos.
Če je osebje dobro seznanjeno z navadami stanovalca, se mu lažje prilagodi in s tem olajša
vključevanje v domsko varstvo.



Prilagajanje na novo okolje zahteva veliko potrpežljivosti saj se motnjami v orientaciji, ki so
del  demence, pridruži še neznano okolje, neznani ljudje in institucionalna pravila.

ŽIVLJENJSKA ZGODBA

Avtobiografija stanovalca je lahko urejena v album, v kateremu so fotografije iz življenja
stanovalca. Poleg fotografij naj bodo dodane pisne obrazložitve z bistvenimi podatki.
Za osebe z demenco in izgubo spomina je takšna knjiga vodnik skozi njihovo preteklost. Prav
tako je takšna knjiga pomembna v primeru selitve v drugi dom ali drugo okolje.

PRIMER:

Rojstni kraj, datum rojstva, ime staršev in njihov poklic
Sestre in bratje, njihova imena
Šolanje, kraj šolanja

Življenjski partner, ime, poklic
Kraj bivanja po sklenitvi zakonske zveze
Otroci, njihova imena
Poklic, delovno mesto

Vnuki, njihova imena, starost
Pomembne osebe
Pomembni kraji in mesta
Pomembni dogodki
Pomembni dosežki (fotografije, diplome…)

Vera, odnos do vere
Interesna področja
Preživljanje prostega časa

Navade:
spanje, prehranjevanje, nega…

Lepo je, če ima stanovalec pri sebi kakšen predmet, ki ga spominja na dom.Naj to ne bodo
dragoceni predmeti, vendar naj bodo to predmeti, ki vežejo nase  spomine in prinesejo s seboj
košček domačega okolja.
To je lahko slika, vaza, odeja, blazina, tudi manjši kos pohištva in podobne stvari.
S pomočjo takšnih predmetov stanovalec prepoznava svojo sobo in posteljo.



V domu so obiski časovno omejeni, zato obstaja večja možnost za bolj pogoste obiske.
Stanovalcem veliko pomeni pogovor, zato naj si obiskovalci vzamejo čas in jim skozi
pogovor ublažijo občutek zapuščenosti in osamljenosti.
Občasno, vsaj za krajši čas, če so možnosti se jih lahko odpelje v domače okolje, mogoče tudi
čez vikend ali praznike.

Pri dementnih osebah se ne vprašamo, česa vsega ti ljudje več ne zmorejo, ampak se
vprašamo, kaj še vedno zmorejo in kaj lahko storimo mi za razvoj še preostalih funkcij, da bi
bila kakovost življenja teh ljudi čim boljša.
Star človek ima za seboj večino svojega življenja, zato je potrebno, da mu nudimo pomoč pri
obvladovanju vsakodnevnih situacij z razumevanjem in nudenjem občutka varnosti. Z
vzpodbujanjem in pohvalo omogočimo, da doživijo občutek uspeha  in jim s tem odvzamemo
občutek, da so odpovedali na vseh področjih.
S tem sicer ni mogoče odpraviti z demenco pogojene izgube zmogljivosti, lahko pa omilimo
posledice, ki zmanjšujejo kakovost življenja prizadetih, kot so socialna izolacija,
neorientiranost, stanja zmedenosti ipd.

ZAKLJUČEK:
Razumeti moramo Dom kot novi dom stanovalcev- ne kot ustanovo.
Da bo stanovalcem bivanje v domu prijetno, je potrebno med drugim tudi tesno sodelovanje
svojcev in delavcev. Na takšen način bomo s skupnimi močmi dvignili kakovost organizacije
smiselnega življenja, ustvarili živahno in aktivno okolje, urili in vzdrževali sposobnosti
stanovalca.

Spremljanje je osnova vsake pomoči. Ne moremo rešiti vsega, ne vemo vseh odgovorov,
vendar moramo narediti to, kar je v naši moči.
Učimo se drug od drugega- stari, bolni nas z vsem, kar so doživeli v svoji nebogljenosti lahko
učijo živeti.

Vlasta PETRAŠ
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