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Komunikácia - hovoríme
s ludmi postihnutými demenciou
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Ludia s demenciou zabudď1Ú, Čo povedali, čo zaŽili, a obsah rozhovorov. TrpiaIým, Že uŽ
nevedia nájst správne slová. S postupom choroby prestávajú správne chápať význam slov.
Slová a vety si potom často vysvetl'ujÚ podlä ich znenia (napr. namiesto ,,Ste hladnýl-á?" by
mohlivete rozumieť ako ,,Ste chladnýl-a?"). Pocit, Že by im nemuseli rozumiet, mÔŽe viest
k nedÔvere, strachu, zÚfalstvu, netrpezlivosti, agresii a rezignácĺi (utiahnutiu sa do seba).
Predovšetkým v pokročilom štádiu ochorenia je neverbálna komunikácia (nadviazanie kontaktu
bez slov) velmi potrebná. Priatelske pohlädy, blízkost a telesné dotyky sÚ určitým spÔsobom
Životne dÔleŽité (pozri k tomu aj časť o validácii).

Tipy na dobrú atmosÍéru pri rozhovore

Ako sizískam dôveru? . očný kontakt a otočenie sa čelom
signalizujÚ' Že davate pozor a máte
o osobu záujem.. Pokojná a jasná reč pomáha získať si

dÔveru človeka postihnutého demenciou
a poskytuje mu potrebnÚ istotu a bezpečie o Treba Sa Vyvarovať nadávok a hrozivých

posunkov rukou, kedŽe na citovej Úrovni
často vnímame odmietnutie, a to aj bez
poznania jeho príčiny.

. K vybudovaniu dÔvery prispievajú okrem
priatel'ských slov, ako sme spomenuli
vyššie, aj gestá (vl'Údny Úsmev, priatelške
dotyky) a spoločné pravidelné činnosti,
ako spoločné stravovanie (vel'mi dÔleŽité!)
alebo spoločná prechádzka'

. V Žĺadnom prípade sa v prítomnosti chorej
osoby nemá hovoriť tak, akoby nerozumela
tomu, čo sa deje. Aj ked'slovám často
nerozumejÚ, mnohé vnímajú na citovej
Úrovni a toto mÔŽe viesť k dälŠiemu
zneisteniu.

. Aby človek chorý na demenciu mal pocit,
Že mu rozumieme, je dÔleŽité pokÚsiť sa
vŽiť do jeho situácie a ťaŽkostí, všímať si
jeho náladu a potreby. . V neskorších štádiách choroby bude

dÔleŽite neustále sa predstavovať aj
menom a rovnako chorú osobu často
oslovovať po mene.

. Aj pri pokročilom štádiu ochorenia chce
opatrovaná osoba pociťovať, Že ju berÚ
váŽne, preto sa s ňou v Žiadnom prĺpade
nemá hovorit ako s malým dietaťom.
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odborníci nazývaju spÔsoby správania u ludís demenciou ako ,,náročné správanie"' Náročné
pre okolie a zvláŠt pre opatrujÚcu osobu je všetko, čo sa pociťuje ako velmi zaťaŽujúce,
predovšetkým aj správanie, ktorým chorá osoba ohrozuje sama seba alebo iných. (ohrozovanie
iných alebo ohrozovanie vlastnej osoby sÚ dÔleŽité pojmy, pretoŽe - v akÚtnom prípade - sÚ to
jedĺné dÔvody, prečo mÔŽe byť osoba bez svojho privolenia lekárskym nariadením prevezená
políciou na psychiatrickÚ liečbu.)

Pritom treba mať na pamäti, Že osoba chorá na demenciu pociťuje svoje správanie inak. MÔŽe
jej pripadať zmysĺuplné azaŽíva pri ňom príjemne pocity, kým pre jej okolie je takéto správanie,
naopak, náročné.

Agresia

Príčina agresívneho správania (napr.
nadávanie, strkanie, štípanie' bitie) spočíva
na jednej Strane v chorobe, v dÔsledku
ktorej chorý zal:uda na určité pravidlá, a na
strane druhej v konkrétnych spÚšťačoch, pri
ktorých chorejosobe ,,pretečie pohár". Ľudia
s demenciou preŽívajú kaŽdodenný Život skÔr
znepokojivejšie a konfliktnejšie, skÔr sa ocitnú
v situáciách, v ktorých sa uŽ nevyznajú, cĺtia
sa im vydaní napospas alebo sa nevedia
vyrozprávaL tak ako zvyČqne,

Spúštäčmi agresie môžu byť:

. Precenenie vlastných moŽností
a odmietnutie pomoci: velä ludís
demenciou je presvedčených o tom, Že
dokaŽu ešte konať samostatne a rozumne.
Zakazy, upozornen ia alebo dokon ca rozka-
zy povaŽuju zazbyIoine alebo za uráŽku'

. Reakcia na preťaŽenie; zlosť, lebo uŽ nič
nedokáŽem, pripadám si neuŽĺtočný.

r Nedostatočné uznanie, necítia, Že ich berÚ
váŽne' Nedostatok pochvaly a uznania.

o Bolesti: od bolesti zubov cez bolesti chrbta
aŽ po zle sediaci chrup alebo tlačiace
topánky.

o Frustrácia: predovšetkým pre nezdary
v mnohých kaŽdodenných situáciách, ako
napr. neschopnosť sa slovne vyjadriť, jesť
vidličkou a noŽom atd''

. Strach: vyvolaný aktuálnymi situáciami
alebo aj spomienkami.

. Bludné predstavy: počujú alebo vidia
predmety alebo osoby, ktoré v ich okolí
nie sÚ.

13



Telesná hygiena

Napriek tomu, Že si ludia s demenciou
vyŽadujú opateru, je pre nich dÔleŽité, aby
si telesnÚ hygienu podla moŽností mohli
vykonávat samostatne. Vytvorte im na to
vhodné podmienky, pomáhajte len tam, kde
je pomoc potrebná, a plne rešpektuje ich
intĺmnu sféru.

Rozčleňte celý priebeh hygieny na jednotlivé
malé kroky (po jednej činnosti počkajte na
reakciu a aŽ potom začnite s dälším krokom)
a pochválte. PomÔŽte opatrovanému alebo
opatrovanej, aby sa pekne upravili, pokial'to
on alebo ona chcú (aj tu je dÔleŽité poznat ich
niekdajšie zvyklosti a v čom maĺi zál'ubu, aj
ked'potreby sa vekom mÔŽu zmeniť).

Pri telesnej hygiene zoh|ädnite nasledujúce
aspekty:

. Príiemná atmosféra: Postarajte sa
o príjemné tep|o. Vytvorte dÔverné
prostredie: zvyčajné pomÔcky pri kúpaní
poloŽte na zvyčajné miesto. Ktoré je

obl'úbené mydlo, obl'úbená zubná pasta či
obl'Úbený šampón opatrovaného? Prípadne
navrhnite relaxačnÚ hudbu alebo kÚpel'
s vonnýmiolejmi' Dbajte na prĺjemnÚ tep|otu
vody (podlä pocitu opatrovanej osoby).

o Akceptovaťželania a zvyklosti:
opatrovaná osoba sa rada sprchuje, dáva
prednosť výdatnému kÚpel'u s penou alebo
si hygienu radŠej jednoducho odbaví pri
umývadle? Sprchuje sa radšej ráno po
zobudeníalebo pred spaním? Aké boli
predošlé zvyklosti opatrovanej osoby
(ajv sÚvislosti s pouŽívanĺm parfumu, laku
na nechty, s preferovaným Účesom,
s poŽiadavkou na pedikÚru, starostlivosť
opleťaotelo)?

. Nemeniace sa úkony: Stanovte pevný čas
telesnej hygieny, ktorá je prispÔsobená
zvyklostiam opatrovanej osoby. Potrebné
usmerňovania dávajte vŽdy v tom istom
poradía tými istými slovami. Predvádzajte
pri umývaní zubov, česaní, umývanĺ
rÚk, ako sa to robí (v neskoršom Štádiu
ochorenia). Ľudia, ktorísa uŽ nevedia
vyjadrit slovne alebo nerozumejÚ
vysvetleniam, by ma|i prĺ kaŽdej činnosti
pocítĺť, ,,čo sa teraz deje". Pred pouŽ|tĺm
pomÔcok na starostlivost tieto teda opĺšte
a umoŽnite opatrovanému, aby sa ich dotkol

o Rešpektovať intímnu sféru: Vyzlečenému
iloveku dajte aspoň osušku, aby sa prikryl
Aj pri umývanív posteli by mala byť horná,
resp. dolná časť tela vŽdy prĺkrytá, pokial'
sa umýva druhá časť tela. Postarajte sa
o to, aby vás prĺ telesnej hygiene nerušili.
Ak je opatrovaná osoba hanblivá, pokÚste
sa zistiť jej priania a vyjsť jej v Ústrety,
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