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med ljudmi 

95 let Marije Born Peić
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Gospa Marija je v mesecu aprilu prazno-
vala svoj 95. rojstni dan in krajani smo ji 
v dvorani v Jelendolu pripravili prijetno 
praznovanje. Že v Tržiču so jo pričaka-
li naši gasilci in jo z gasilskim vozilom 
pripeljali v Jelendol – njeno rodno vas. 
Pred dvorano smo jo pričakali domačini, 
sorodniki in prijatelji. Maja ji je ob pri-
hodu v imenu KS izročila šopek, Jan pa 
je zaigral na harmoniko. Dekleta in žene 

ob kozarčku in prigrizku.
Gospa Marija, še enkrat Vam želimo vse 
najboljše in veliko zdravja. Hvala, da smo 
lahko praznovali z vami.

Demenca

Ana Furlan

Kdo si ti? Ne poznam ljudi okrog sebe. 
Kje sem? To ni moj dom. Tu ne živim. Ti 
nisi moj sin, jaz nimam otrok.

Kot so zapisali v Slovenskem združenju 
za pomoč pri demenci – Spominčica, so 
prvi znaki demence največkrat izguba 
kratkotrajnega spomina, iskanje pravih 
besed, spremembe v vedenju, osebnostne 
spremembe, upad intelektualnih funkcij, 
težave pri vsakodnevnih opravilih, za-
laganje stvari, težave pri krajevni in ča-
sovni orientaciji, ponavljanje enih in istih 
vprašanj, zapiranje vase. Najbolj pogosta 
oblika spominske demence je Alzhei-
merjeva bolezen. Ta se začne s težavami 
s kratkotrajnim spominom, s pozablji-
vostjo, z zbranostjo in časovno predsta-
vo. Obstajajo tudi druge oblike demence: 
demenca z Lewyjevimi telesci (mešanica 
Parkinsonove bolezni ter Alzheimerjeve), 
frontotemporalne demence (sprva gre za 
osebnostne motnje, motnje gibanja, mo-
tnje spomina so manj opazne). 
Ob sumu na demenco se je najlažje obr-
niti na osebnega zdravnika, ki vas napoti 
v ambulanto k nevrologu. Tam se opra-
vi test, v katerem preverjajo kognitivne 
funkcije. Če je bolezen ugotovljena do-
volj zgodaj, se lahko pri določenih vrstah 
demence z nekaterimi zdravili omili bole-
zenske znake. Zdravila, ki bi pozdravilo 
demenco, pa žal ni.
Kako pomagati? Največ, kar lahko naredi-
jo bližnji, je, da se seznanijo s to boleznijo 
in pridobijo čim več informacij, kako naj 
ravnajo z osebo, ki ima demenco. Dobro 

je, da se naučijo pravilne komunikacije, 
da poizvejo, katere aktivnosti so primerne 
za njihove svojce, kako je z osebno higie-
no, s hranjenjem, kaj narediti, če je oseba 
agresivna, tava ali ponoči ne spi. 
Nekaj namigov, kako komunicirati z ose-
bo z demenco: karkoli ta oseba govori, 
vedno ji dajte prav. Ne popravljajte je in 
se ne prepirajte. Včasih je naporno pos-
lušati eno in isto zgodbo ali vprašanje, a 
zelo pomembno je, da smo potrpežljivi. 
Če niste najbolj mirne sorte, vzemite to 
kot dober trening za vašo potrpežljivost. 
Razumeti moramo, da bolezen vpliva na 
vedenje osebe z demenco, zato tudi poč-
ne stvari, ki jih sicer ne bi, nas pa ravno 
te stvari spravljajo ob živce. Življenje in 
delo z osebo z demenco zahteva veliko iz-
najdljivosti, na primer spretnost prepriče-
vanja, da se je potrebno umiti. Mnogokrat 
moramo osebo zamotiti in preusmeriti 
pozornost, ko denimo pride do obtožb in 
očitkov. Kadar oseba prestavlja predmete 
z enega konca hiše na drugega, je ne kre-
gajte, stvari mirno pospravite nazaj (po-
trpežljivost!). Dokler še lahko sami kaj 
naredijo, jim zaupajte delo. Vendar naj 

bodo naloge enostavne in v okviru njiho-
vih zmožnosti, sicer boste dosegli naspro-
ten učinek od želenega. Dajte jim jasna 
navodila, po možnosti pokažite, kako naj 
delajo in jih pri tem spodbujajte. 
Običajno svojci skrbijo za osebe z de-
menco. Pri skrbi za njih pogosto pozabijo 
nase. Prihaja do izgorevanja. Najhuje je, 
ko pride do zavedanja, da ne zmorejo več, 
pa jih občutek krivde in slabe vesti prisili 
v to, da še naprej skrbijo za svojca in pre-
sežejo svoje zmožnosti.
Možnosti, kako razbremeniti osebo, 
ki skrbi za svojca z demenco, je več. V 
Domu Petra Uzarja imamo organizirano 
dnevno varstvo na oddelku z demenco. 
Pri negi in oskrbi na domu lahko poma-
gajo socialne oskrbovalke, ki izvajajo 
program pomoči na domu. Ko res ne gre 
več, ko je breme pretežko, ostane na vo-
ljo institucionalno varstvo. Za svojce or-
ganiziramo tudi skupine za samopomoč, 
na nas se lahko obrnete po nasvet ali če 
potrebujete nekoga, ki vas bo le poslušal. 
Za ta del se lahko obrnete na Center za 
aktivno in prijetno staranje, ki deluje v 
sklopu Doma Petra Uzarja.

smo ji pripravile kratek kulturni program. 
Na koncu smo slavljenki vsi navzoči ob 
torti zapeli Vse najboljše za te … Sledili 
so stiski rok, lepe želje, slikanje in zabava 


