COVID-19 in demenca – priporočila
za vsakdanje življenje
Ena petina vseh prebivalcev v Sloveniji je stara 65 let ali več. To je tudi tisto starostno
obdobje, ko se demenca najpogosteje pojavlja. S procesom staranja in z naraščanjem
starosti se pogosteje pojavljajo tudi druga bolezenska stanja. Oseba, ki ima pridružena
zdravstvena stanja je bolj dovzetna za okužbo z novim koronavirusom in ima ob
okužbi večjo verjetnost težjega poteka bolezni z dodatnimi simptomi in zapleti. Zato
je pomembno, da starejše osebe, še posebej tiste, ki bolehajo za demenco in imajo
tudi druge bolezni, ob neugodni epidemiološki situaciji ostajajo doma in da dom
zapuščajo le, če:
▸ morajo po nakupih za osnovne življenjske potrebščine (npr. hrano, zdravila),
▸ potrebujejo zdravniško pomoč ali morajo poskrbeti še za koga,
▸ se sami ali s člani družine rekreirajo (sprehod, tek) in
▸ morajo v službo, ker nimajo druge možnosti (npr. dela od doma).
Podobno velja tudi za njihove skrbnike.
Novi primeri okužb se bodo pojavljali še nekaj časa, še posebej po sprostitvi ukrepov.
Zato je pomembno tudi, da smo z informacijami na tekočem, a se pri spremljanju
informacij omejimo na pridobivanje informacij enkrat dnevno, saj kontinuirano
spremljanje informacij o epidemiji, še posebej negativnih, lahko povečuje tesnobo.
Če kot vir informacij uporabljate splet, bodite pozorni, da spremljate informacije
zanesljivih virov kot so Ministrstvo za zdravje ali Nacionalni inštitut za javno zdravje
(npr. https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov).
Osebi z demenco o pandemiji ne razlagamo podrobno in obširno saj nam ne more
slediti in ne zmore razumeti podrobnosti, hkrati ji to povzroča dodaten stres, ki lahko
vodi v večjo zmedenost (dezorientiranost). Dogajanje okrog nje ji razložimo na čim
bolj enostaven način. Prav je, da jo z razmerami seznanimo, tudi zato, ker okrog
sebe, zunaj in po televiziji lahko vidi ljudi z maskami in se utegne prestrašiti. Osebo
z demenco skrbniki dobro poznajo, zato lahko sami presodijo, koliko in na kakšen
način zmore razumeti.

Nekaj priporočil za svojce in skrbnike – vsakdanje življenje
Kljub temu da skrbite za drugo osebo in ste odgovorni tudi za nekoga drugega,
to ne pomeni, da ne občutite strahu. Povsem normalno je, če je ta v trenutnih
razmerah, še posebej ob poslabšanju epidemiološke slike, še povečan.
Smiselno je, da organizirate zadostno količino zdravil, hrane in ostalih osnovnih
življenjskih potrebščin zase in za osebe za katere skrbite. Z osebnim zdravnikom
se lahko dogovorite, če je le izvedljivo, da vam izda recept za večjo količino
zdravil (npr. do treh mesecev), zato da zmanjšate število obiskov lekarne.

Če bi se radi izognili tudi nakupom v trgovinah, lahko naročite hrano preko spleta. Od
pojava pandemije se je ponudba povečala in možnosti dostave hrane so večje.
Bistveno je upoštevanje navodil za preprečevanje okužbe, ki jih lahko spremljate
na https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019. Osebam
z demenco pomaga, če v gospodinjstvu izobesite opomnike za umivanje rok (npr.
slika umivalnika). Osebi z demenco je potrebno navodila večkrat (dnevno) ponoviti
in jih razložiti, saj ima težave s spominom in razumevanjem, zato si navodil, čeprav
ste jih že večkrat povedali in razložili, ne more zapomniti. Osebi z demenco naj bodo
navodila vedno dostopna.
V primeru poslabšanja epidemiološke slike moramo skrbeti za lastno varnost in
varnost drugih. Med drugim pazimo glede obiskov, ne hodimo na obiske, niti jih ne
sprejemamo.
Če z osebo, za katero skrbite, ne živite v istem gospodinjstvu, z njo dnevno ohranjajte
stike preko telekomunikacijskih sredstev. Če je oseba vešča uporabe računalnika ali
pametnega telefona v tej meri, da lahko uporablja aplikacije, ki omogočajo videoklic,
potem stike ohranjajte na tak način. Ob samoizolaciji, še posebej dlje trajajoči, je
ena najtežjih preizkušenj prav občutek osamljenosti. Pogled na sogovornikov obraz
ob pogovoru lahko ustvari občutek bližine. Pogovore načrtujte – če potekajo vsak
dan ob istem času, se jih oba lahko veselita že vnaprej. Spodbujanje oskrbovanca
h pogovoru, komunikaciji mu tudi pomaga dlje časa ohranjati govorne sposobnosti.
Če osebe ne morete doseči ob dogovorjenem času, prosite nekoga, ki mu zaupate
in živi v bližini (npr. soseda), da osebo obišče in preveri, če je vse v redu. Osebo
spodbujajte, da ostane čim bolj aktivna.
Če živite v istem gospodinjstvu kot oskrbovanec, ga vključite v vsakdanje aktivnosti.
Če je oseba le zmožna, naj vam pomaga pri vsakdanjih opravilih npr. pripravi hrane,
kuhanju in pospravljanju. Vzpostavitev dnevne ali tedenske rutine, ki bodo vsem
olajšala življenje doma. Dobili boste občutek nadzora nad svojim življenjem in vedeli,
kaj lahko pričakujete naslednji dan. Ob načrtovanju je pomembno, da si ne zadate
preveč za en dan. Naloge poenostavite, cilji naj bodo realni. Ko jih opravljate, se
osredotočajte na eno stvar naenkrat. Osebam z demenco lahko poslušanje glasbe
iz njihovega mlajšega obdobja pomaga, da se spomnijo utrinkov iz svojega življenja
in na svoje spomine. Nekatere igre jim lahko dlje časa pomagajo ohranjati kognitivne
sposobnosti (na primer sudoku, iskanje besed, če so to bile igre, ki jih je z veseljem
opravljala oseba že pred nastopom bolezni demence). Pri umetniški ustvarjalnosti
(risanje, petje, igranje instrumenta, šivanje ipd.) ni toliko pomemben izdelek, temveč
zadovoljstvo in sodelovanje. Lahko pa oseba z demenco samo barva pobarvanke za
odrasle, sestavlja sestavljanke (puzzle) ali bere. Ne pozabite na telesno aktivnost.

Nekaj priporočil za svojce in skrbnike –
v primeru okužbe s koronavirusom
Družine naj predhodno oblikujejo načrt morebitnega zdravljenja, ki zagotavlja, da
so bolnikove želje upoštevane (na primer, če želi ali odklanja oživljanje ter želje o
zdravstveni in drugi negi).
V primeru okužbe pokličite zdravnika in sledite njegovim navodilom. Ob možnosti
hospitalizacije pa je se je izkazalo, da imajo osebe, ki razvijejo koronavirusno bolezen
in so starejše, še dodatna tveganja in višjo umrljivost v primerjavi z mlajšimi osebami.
Osebe, ki se zdravijo v bolnišnici zaradi koronavirusne bolezni ni dovoljeno obiskovati.
To je za osebe z demenco še posebej težko, saj pogosto ne razumejo, zakaj so v
neznanem okolju brez ljudi, ki jih poznajo in na katere so navajeni. So še bolj prestrašeni
in osamljeni kot drugi bolniki. Težje sledijo navodilom. Vse to lahko vodi v povečano
zmedenost in razvoj posebnega stanja zmedenosti, ki ga poimenujemo delirij. Mnoge
osebe z demenco niso sposobne sprejemati odločitev in zato potrebujejo druge, ki
se odločajo namesto njih.
Odločitev za hospitalizacijo in intenzivno zdravljenje je včasih težka, v pomoč sta
lahko naslednji izhodišči:
▸ bi zdravljenje nudilo osebi kvaliteto življenja, ki bi bila zanjo sprejemljiva?
▸ ali je možno izvajati zdravljenje v drugi obliki, ki bi osebi v enaki meri pomagalo in
ji hkrati nudilo večje udobje?
Zavedajte se, da niste sami in poiščite pomoč, če jo potrebujete. Nekaj kontaktnih
naslovov je dosegljivih na https://www.nijz.si/sl/dusevnozdravje-pomoc. Pomoč
ponujajo tudi številne nevladne organizacije kot je npr. Spominčica (https://www.
spomincica.si/?p=100088).
Po informacije in za na naročanje na brezplačno individualno pomoč namenjeno
odraslim se lahko obrnete na: 031 704 707 in 031 778 772.

Skrb za osebo z demenco v socialnovarstvenih zavodih
ali med hospitalizacijo
Po ocenah strokovnjakov ima približno četrtina oseb v bolnišnicah in tri četrtine
oseb v domovih starejših občanov demenco. Za zagotavljanje najvišje kvalitetne
oskrbe, je v pomoč če zaposleni varovanca (nastanjeno osebo) z demenco dobro
poznajo. Ob morebitnem pojavu bolezni COVID-19 v socialnovarstvenem zavodu
se obremenitev zaposlenih bistveno poveča, v nekaterih primerih je potrebna tudi
zunanja pomoč. Zaradi tega je priporočljivo, da so podatki o varovancu zapisani
nekje, kjer do njih lahko enostavno dostopajo tudi tisti, ki pridejo v dom pomagat.

Informacije naj vsebujejo:
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

ime in priimek ter morebiten vzdevek, s katerim navadno osebo kličejo,
imena sorodnikov in prijateljev,
stvari in dejanja, ki osebo vznemirijo ali jo pomirijo,
prehranjevalne in spalne navade,
opis tipičnega vedenja,
običajne dnevne dejavnosti in rutine,
motorne, verbalne in komunikacijske sposobnosti in
druge pomembne informacije.

To je še posebej pomembno v primeru zamenjave strokovnega kadra zaposlenih, ki
skrbijo za osebo z demenco. Ob predaji službe med izmenami je potrebna izmenjava
informacij o spremembah v stanju osebe z demenco.
V primeru premeščanja varovancev je smiselno zagotoviti, da so njihove z potrebe po
negi in zdravljenju še vedno zagotovljene. Družine obveščajte o stanju in spremembah.
Če je možno, omogočite osebi dnevni stik z družino preko telekomunikacijskih
sredstev.
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