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Ръководството е създадено като част от поширок проект, финансиран от ERASMUS + 2018
(номер на споразумението 2018–1 - RO01 - KA20049556), който има за цел да разработи и оцени
програма за обучение и ръководство, в подкрепа
на използването на творческа драма и разказване
на истории сред практикуващи при грижите за
хора с деменция и неформални болногледачи като
членове на семейството.
Ръководството е в резултат на европейското
сътрудничество между „Алцхаймер общество“ и
„Асоциация Хабилитас“ от Румъния, „Училище
по актьорско майсторство“ от Ирландия,
„Изследователски център за стареене и деменция“
на Университета в Борнмут във Великобритания,
Гражданско сдружение „Алцхаймер България“ и
„Гръцката асоциация на болестите и свързаните
с болестите на Алцхаймер (Алцхаймер Хелас)“.
Проектът започва през октомври 2018 г. и ще
приключи през март 2021 г.
Проектът има четири основни цели:
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1. Подобряване на компетентността на здравните
и социалните специалисти при работа с хора с
деменция чрез разработване на образователна
програма, използваща творческа драма и
разказване на истории;

2. Повишаване на комуникационните умения
на неформалните болногледачи, членовете на
семейството на хората с деменция, чрез използване
на алтернативен метод за комуникация и
разказване на истории;
3. Обогатяване на благополучието на хората с
деменция чрез усъвършенстване на здравните
и социалните специалисти и неформалните
болногледачи.
4. Повишаване на обществената осведоменост за
деменцията и изтъкване на ползите от творческите
инициативи за подкрепа на глобалната програма за
изграждане на благоприятни за деменцията общности.
За да постигне тези цели, проектът ще
предостави четири интелектуални продукта
(ИП), от които това Ръководство е третият
интелектуален резултат:
• ИП 1: Използване на творчество и разказване на
хора с деменция и членове на техните семейства
във Великобритания, Гърция, Румъния, България
и Ирландия (Буклет можете да свалите от тук)
• ИП2: ИсторияЗаПомнене е творческа драма и
разказване на истории, насочена към здравните
и социалните специалисти, ангажирани в грижи
за подобряване на благосъстоянието на хората с
деменция (Наръчник можете да свалите от тук)
• ИП 4: Документ за политика, който застъпва
използването на творчески инициативи в грижата
за хора с деменция и подпомагащ развитието
на приятелски настроени за хората с деменция
общности.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО

ТЕМИ, ЗАСЕГНАТИ В РЪКОВОДСТВОТО
Ръководството се състои от две части

СЪДЪРЖАНИЕ
История на Ръководството
Предназначение на Ръководството
Tеми, засегнати в Ръководството
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Ако четете / използвате това Ръководство,
най-вероятно имате близък човек с деменция
и сте забелязали възникващите трудности
в общуването и взаимодействието с него.
Предполагаме, че това, което ви е накарало
да търсите информация и да намерите това
Ръководство, е вашата ангажираност към човека
с деменция. Сигурно търсите начин да осигурите
пълноценен живот на любимия човек колкото се
може по-дълго, как да поддържате смислени и
удовлетворяващи разговори с него.
Това Ръководство има за цел да подобри
комуникационните умения на членовете на
семейството на хора с деменция чрез използване
на методи, свързани с разказване на истории,
както и алтернативни методи за комуникация.
Ръководството включва кратко представяне
на най-честите ситуации, при които могат да
възникнат проблеми с комуникацията, описва
как могат да се използват разказването на
истории и алтернативни методи за комуникация
в тези ситуации и предоставя стъпка по стъпка
инструкции за дейности, които членовете на
семейството могат да извършват заедно с болния с
деменция, за да тренират своите комуникационни
умения.

ЧАСТ 1 “Помислете и разберете” дава преглед на
комуникационните предизвикателства, с които
членовете на семейството могат да се сблъскат,
когато се грижат за човек с деменция, и въвежда
няколко алтернативни комуникационни методи
и подходи за справяне с тези трудности. Той
е предназначен за членовете на семейството,
за да послужи като инструмент за улесняване
на възприемането и за по-добро разбиране на
текущите комуникационни практики.

ЧАСТ 2 “Практически дейности” се състои от
седем дейности с подробни инструкции, стъпка по
стъпка, които нарекохме „приключения“. Те могат
да се практикуват от членовете на семейството
заедно с лицето с деменция. Не е необходимо да
четете първата част, за да можете да се включите
в тези дейности. Ние обаче смятаме, че това ще
ви помогне да разберете защо практическите
дейности са важни и как те могат да работят за вас.

СЪДЪРЖАНИЕ
Надяваме се, че това Ръководство ще ви помогне
в търсенето на нови начини за свързване с
любимия човек, независимо от етапа на развитие
на деменцията, в който може да се намира човека,
за когото се грижите. Съветваме ви да изпробвате
колкото се може повече различни методи за
комуникация.
Надяваме се, че след като изпробвате дейностите,
които ще откриете, те ще имат положително
въздействие както за вас, така и за човека с
деменция. Дейностите ще ви дадат възможност да
се свържете отново с любимия човек с деменция и
да прекарате качествено времето заедно.
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PART 1
ПОМИСЛЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ
Тази част дава преглед на комуникационните предизвикателства, с които членовете на семейството
могат да се сблъскат, когато се грижат за човек с деменция и въвежда няколко алтернативни
комуникационни методи и подходи, за да подпомогне комуникацията в тези предизвикателни ситуации.
Той е предназначен за членовете на семейството, за да послужи като инструмент за улесняване на
възприемането и за по-добро разбиране на текущите комуникационни практики.

ПРАЗНИНИ ПРИ КОМУНИКАЦИЯ
С ХОРАТА С ДЕМЕНЦИЯ

ПОВЕЧЕ ОБУЧЕНИЕ
ПО КОМУНИКАЦИЯ
ЗА ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ
Празнини при комуникация с хората с деменция
Комуникационното предизвикателство за членовете на
семейството
Дръжте отворен разговора, с фокус върху човека

Когато се грижите за човек с деменция, обикновено
се сблъсквате с комуникационни затруднения,
които могат да варират в хода на деменцията.
Тези затруднения често се появяват в резултат на
влошаване на когнитивните и сетивни способности
на човека, като например нарушен слух, разбиране,
памет или способност да се реагира по подходящ
начин.
За човека с деменция това може да означава, че той
не е в състояние да съобщи своите нужди (напр.
че изпитва болка), в резултат на което той може да
изпадне в безпокойство и да почувства гняв, че не
е разбран. Следователно членовете на семейството
може да се опитват да разберат какво иска да
обясни човекът с деменция и защо се чувства
стресиран и неудовлетворен.
Повтарящият се неуспех в общуването помежду им
може да остави в членовете на семейството чувство,
че губят любимия човек. Те може да решат, че
няма смисъл да се опитват да общуват, като се има
предвид спада в познавателните умения на болния.
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Въпреки това, въпреки тези трудности,
възприемането на подход, ориентиран към
личността, чрез опити за съпричастност и
разбиране на човека с деменция, може да помогне
за запазването на важни взаимоотношения и да
позволи както на партньора, който се грижи, така
и на лицето с деменция, да се чувстват ценени и
личностно свързани.

КОМУНИКАЦИОННОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО

ПОВЕЧЕ ОБУЧЕНИЕ
ПО КОМУНИКАЦИЯ
ЗА ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ
Празнини при комуникация с хората с деменция
Комуникационното предизвикателство за членовете на
семейството
Дръжте отворен разговора, с фокус върху човека

С напредването на деменцията трудностите в
комуникацията също се увеличават и може да
се нуждаете от нови стратегии и инструменти за
справяне с тях. Това означава, че членовете на
семейството трябва постоянно да адаптират своите
комуникационни умения, за да съответстват на
променящите се нужди на своите близки.
В ранните етапи на деменцията членовете на
семейството трябва да се научат как да подкрепят
разговорите у дома, без да изискват от човека с
деменция да запомни конкретни думи или събития.
Близките могат да използват времето, за да се
научат как да пренасочват темата на разговор и как
да използват сигнали, за да помогнат на човека с
деменция да получи необходимата информация,
като същевременно запазват достойнството и
самоуважението му.
Тъй като болния губи представа за своите
познавателни и комуникационни затруднения,
може да се наложи близките да се научат как да
улесняват комуникационни взаимодействия, които
поддържат социална близост, без да очакват
адекватно участие от болния.
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И накрая, в по-късните етапи на деменцията,
членовете на семейството могат да се възползват от
директни инструкции за тона на гласа, използване

на познати предмети, околната среда и докосване,
за да осигурят комфорт и да поддържат качествен
контакт. Тананикането на приспивна песен,
намаляване на осветлението, като същевременно
близкия помага на болния да се съблече и да се
приготви за лягане, може да доведе до спомени от
познати рутинни действия преди сън.

ДРЪЖТЕ ОТВОРЕН РАЗГОВОРА,
С ФОКУС ВЪРХУ ЧОВЕКА

ПОВЕЧЕ ОБУЧЕНИЕ
ПО КОМУНИКАЦИЯ
ЗА ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ
Празнини при комуникация с хората с деменция
Комуникационното предизвикателство за членовете на
семейството
Дръжте отворен разговора, с фокус върху човека

Уважението към личността е признанието,
уважението и доверието, което всеки от нас
получава от другите. Тъй като хората с деменция
изпитват когнитивен спад, може да им бъде потрудно да запазят уважението към личността им,
след като болестта прогресира и - вследствие на
това - някои от техните нужди може да не бъдат
удовлетворени.
По отношение на психологическите нужди те
са общи за всички нас, но хората с деменция
обикновено са по-уязвими и по-малко вероятно е
да могат да предприемат действия за задоволяване
на тези нужди. Такива нужди са:
• Комфорт: чувството на доверие, което
идва от другите. Можете да помогнете за
удовлетворяването на тази нужда, като
излъчвате топлина, като осигурите безопасност
и сигурност, и създадете спокойна атмосфера.
• Привързаност: сигурност и намиране на
приятелства на необичайни места. Можете да
помогнете за удовлетворяването на тази нужда,
като разпознаете и подкрепите реалността на
болния и като покажете чувствителност към
техните чувства и емоции.
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• Приобщаване: участие в живота на другите.
Можете да помогнете за удовлетворяването на

тази нужда, като осигурите чувство за приемане,
независимо от способностите и уврежданията.
Намирането на начин за използване на
положителен хумор също може да помогне на
човека с деменция да почувства, че принадлежи
и да се забавлява
• Занимание: да бъде част от случващото се
в нормалния живот. Можете да помогнете
за удовлетворяването на тази нужда, като
третирате човека с деменция като пълноценен
и равен партньор в случващото се; опитайте се
да се консултирате и да работите заедно с тях
възможно най-често.
• Идентичност: това, което отличава човек
от другите и го прави уникален. Можете да
посрещнете тази нужда, като покажете приемане
и уважение към човека с деменция и като
отбелязвате техните постижения - без значение
колко са малки.

Общи стратегии, които ще ви помогнат да
осигурите грижа, насочена към хората, дори и в
предизвикателни ситуации:

ПОВЕЧЕ ОБУЧЕНИЕ
ПО КОМУНИКАЦИЯ
ЗА ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ
Празнини при комуникация с хората с деменция
Комуникационното предизвикателство за членовете на
семейството
Дръжте отворен разговора, с фокус върху човека

1. Използвайте това, което знаете за човека
Човекът, който живее с деменция, е повече от
диагноза. Всеки път, когато взаимодействате с него,
се опитайте да разберете какво знаете за неговите
ценности, убеждения, интереси, способности,
харесвания и нехаресвания - както в миналото, така
и сега.
2. Признайте и приемете реалността
на човека с деменция
Поставете се на мястото на човека с деменция и се
опитайте да разберете неговата реалност. Така ще
разберете поведението му като форма на общуване,
като по този начин ще се насърчи ефективна и
съпричастна комуникация, която утвърждава
чувствата и се свързва с индивида в неговата
реалност.
3. Помислете как може да улесните
смисленото ангажиране с дейности
Всяко преживяване може да се разглежда като
възможност за ангажиране. Опитайте се да
отчетете интересите и предпочитанията на човека
с деменция. Дайте право на избор и успех, и
признайте пред себе си, че дори когато деменцията
е най-напреднала, човекът може да изпита радост,
комфорт и смисъл в живота.
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4. Стремете се да поддържате автентични,
грижовни отношения
Този тип отношения са свързани с присъствие
и концентриране върху взаимодействието, а не
върху задачата. Става въпрос за „работа със“, а
не за „свършване на“, като част от подкрепящи и
взаимноизгодни отношения.
Имайте предвид тези стратегии, когато
продължите да четете за алтернативни методи за
комуникация или как да се справите с конкретни
предизвикателни поведения, тъй като те дават
основа на собственото ви поведение и ще ви
помогнат да се научите да общувате с любимия
човек. Всеки път, когато се окажете в трудна
ситуация, запитайте се дали можете да използвате
една или повече от тези стратегии и как може да ги
приложите в конкретната ситуация.

КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ ПРИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕМЕНЦИЯ
Тази глава изследва някои от предизвикателните поведения, които човек с деменция може да има,
включително халюцинации, делюзии, повтарящо се поведение, повтарящи се въпроси, синдром
„Съндаун“, отказ от лекарства, отказ от миене и скитане. Предлагат се комуникационни стратегии, както и
общи принципи и практики, които могат да подкрепят комуникацията в тези предизвикателни ситуации.

ХАЛЮЦИНАЦИИ

КОМУНИКАЦИОННИ
СТРАТЕГИИ
ПРИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ
ПОВЕДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ
С ДЕМЕНЦИЯ
Халюцинации
Делюзии
Повтарящи се действия
Повтарящи се въпроси
Синдром „Сънсет“
Отказ от прием на лекарства
Отказ от къпане
Скитане
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Халюцинациите са усещания, които изглеждат
реални, но се създават в ума. Например човекът
може да види лицето на бивш приятел в завеса или
насекоми, пълзящи по ръката му. В други случаи
човек може да чуе някой да говори и дори може
да води диалог с въображаемия събеседник. Тези
фалшиви възприятия са причинени от промени
в мозъка, обикновено в по-късните етапи на
деменцията.
КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ
ЗА СПРАВЯНЕ С ХАЛЮЦИНАЦИИ
В дългосрочен план се опитайте да разберете как и
кога се появяват халюцинации. Има ли конкретни
моменти, контексти или състояния, в които човекът
с деменция има халюцинации? Има ли нещо, което
може да се промени? Конкретните стратегии,
предложени по-долу, могат да ви подкрепят в този
процес. Изберете най-подходящото за всяка нова
ситуация.

Предложение за успокояване.
Говорете спокойно, подкрепящо. Може да
кажете „Не се тревожи. Тук съм. Ще те защитя.
Ще се погрижа за теб.“ Признайте чувствата зад
халюцинацията и се опитайте да разберете какво
означава халюцинацията за болния. Може да
кажете:” Звучи, сякаш се притесняваш“ или „Знам,
че това е плашещо за теб“.

Използвайте пренасочване на вниманието.
Предложете разходка или се преместете в друга
стая. Плашещите халюцинации често отшумяват
в добре осветени места, където присъстват други
хора. Опитайте се да насочите вниманието на
човека към музика, разговор или занимания, на
които се радвате заедно

КОМУНИКАЦИОННИ
СТРАТЕГИИ
ПРИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ
ПОВЕДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ
С ДЕМЕНЦИЯ

Отговорете честно
Ако болният ви попита за халюцинацията
или заблудата, бъдете честни, като запазите
достойнството му. Напр. ако попита: “Виждаш ли
го?” може да отговорите със „Знам, че виждаш
нещо, но аз не мога да го видя“. По този начин вие
не отричате това, което човекът вижда или чува, но
избягвате спор.

Халюцинации
Делюзии
Повтарящи се действия
Повтарящи се въпроси
Синдром „Сънсет“
Отказ от прием на лекарства
Отказ от къпане
Скитане

Промяна на средата
Проверете за звуци, които могат да бъдат
тълкувани погрешно, например шум от телевизора
или климатика. Потърсете осветление, което
хвърля сенки, отражения или изкривявания на
повърхности на подове, стени и мебели. Включете
светлини, за да намалите сенките. Покрийте
огледалата с кърпа или ги извадете, ако човекът
смята, че вижда непознат в огледалото.
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ДЕЛЮЗИИ

КОМУНИКАЦИОННИ
СТРАТЕГИИ
ПРИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ
ПОВЕДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ
С ДЕМЕНЦИЯ
Халюцинации
Делюзии
Повтарящи се действия
Повтарящи се въпроси
Синдром „Сънсет“
Отказ от прием на лекарства
Отказ от къпане
Скитане
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Делюзиите, понякога наричани параноя, са често
срещани при Болест на Алцхаймер при среден
до късен стадий. Те се определят като абсолютна
увереност в неща, които не са реални. Най-често
срещаното е фалшивото убеждение, че някой член
на семейството се опитва да открадне вещите
на човека с деменция. Други примери включват
усещането да бъдеш дебнат или наблюдаван от
някои правителствени агенции. Объркването и
загубата на памет могат да допринесат силно за
аргументите, стоящи зад тези идеи, но също така е
важен и предишния живот на човека, напр. ветеран
от войната може да има делюзии въз основа на
предишния си военен опит).

Проявете съпричастност
Комуникацията и съпричастността са ключови
за справяне с поведението - опитайте се да
останете спокойни и да не се засягате от казаното.
Спокойното поведение, усмивката, нежните
докосвания (за хората без сензорни проблеми)
могат да окажат положително влияние върху
човека с деменция и цялостната комуникация.

КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ
ЗА СПРАВЯНЕ С ДЕЛЮЗИИ

Представете факти и предложете помощ
Ако предизвикателното поведение е свързано със
пропуски в паметта, насочете разговора или дайте
някои сигнали за това какво е забравил човекът.
Говорете с болния, като същевременно покажете
разбиране и съчувствие към неговите притеснения;
това ще облекчи комуникацията и ще ги накара да
се почувстват разбрани. Например, ако болния не
намира портфейла си, може да го попитате не иска
ли да го потърсите заедно.

Опитайте се да не приемате подозренията
твърде лично
Прекаляването или опитът да се спори с човека с
деменция може да доведе до неприятни ситуации,
които в крайна сметка могат да направят болния
твърде разстроен или още по-подозрителен. Не
забравяйте, че тези емоции той ще помни, дори ако
забрави за какво ви е обвинил.

Задавайте допълнителни въпроси
Задаването на допълнителни въпроси ще накара
човека да се почувства подкрепен и овластен и
ще го накара повече да говори за своите тревоги.
Освен това болният може да загуби нишката на
първоначалната тема и да забрави фантазията,
избуяла в съзнанието му. Разговорът може дори да се
насочи в по-хубава посока и да остави двете страни
да се чувстват спокойни и доволни помежду си.

КОМУНИКАЦИОННИ
СТРАТЕГИИ
ПРИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ
ПОВЕДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ
С ДЕМЕНЦИЯ
Халюцинации
Делюзии
Повтарящи се действия
Повтарящи се въпроси
Синдром „Сънсет“
Отказ от прием на лекарства
Отказ от къпане
Скитане

ПОВТАРЯЩИ СЕ ДЕЙСТВИЯ

КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ
С ПОВТАРЯЩИ СЕ ДЕЙСТВИЯ

Повтарящите се действия са поведенчески симптоми,
които са често срещани при хората с деменция.
Те често са начин за изразяване на тревожност, стрес
или неудовлетвореност в резултат на неразбиране.
Лицето също може да бъде разочаровано от средата
си, което може да е объркващо. Повтарящите се
действия също може да са и от скука.

Повтарящите се действия могат да бъдат много
дразнещи или объркващи за болногледача. Подолу сме предложили някои неща, които бихте
могли да опитате и да са ви от полза, за да се
справите с това поведение.

Повтарящите се действия могат да включват: търсене,
потупване, триене, надраскване, бране, поставяне на
нехранителни предмети в устата, къпане, отваряне и
затваряне на врати, миене на зъби, преместване на
предмети, словесно повторение (също вижте раздела
за повтарящите се въпроси).
Понякога твърде многото стимули в обкръжението
им може да затрудни човека с деменция (например
телевизионни, радио или други шумове) и да
предизвикат безпокойство и объркване.
Създаването на тихо пространство или
пренасочването на вниманието му към нещо
приятно и продуктивно може да бъде много
ефективно.
Като близък на човек с деменция, за когото
се грижите, запомнете, че болният не прави
съзнателно тези повтарящи се движения. В този
информация.
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Потърсете причината
Повтарящото се действие се случва около
определени хора или обкръжение или в определено
време от деня? Може би болният се опитва да
съобщи нещо?
Фокусирайте върху емоцията, не върху поведението
Вместо да реагирате на това, което човек прави,
помислете как се чувства.

Превърнете повтарящото се действие или
поведението в полезна дейност.
Ако човекът разтрива ръката си по масата, дайте
му кърпа и го помолете да помогне в бърсането на
прах.

КОМУНИКАЦИОННИ
СТРАТЕГИИ
ПРИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ
ПОВЕДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ
С ДЕМЕНЦИЯ
Халюцинации
Делюзии
Повтарящи се действия
Повтарящи се въпроси
Синдром „Сънсет“
Отказ от прием на лекарства
Отказ от къпане
Скитане
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Бъдете спокойни и мили към човека с деменция.
Успокойте човека със спокоен глас и нежно
докосване.
Ангажирате човека с някаква дейност.
Може просто да е отегчен и да се нуждае от
нещо, което да прави. Осигурете структура и го
ангажирайте с нещо приятно.
Осигурете занимание за ръцете на човека.
Повтарящите се действия могат да бъдат намалени,
като дадете на човека нещо друго, което да направи
с ръцете си, като мека топка за стискане, дрехи
за сгъване или заедно правете упражнения или
разходки.
Познавайте, кое е забавно за човека.
Опитайте да имате подръка списък с любими
занимания за случаите, когато се чувства
ажитиран. Например разходка, любима музика,
шумоизолиращи слушалки, пейте любими песни
или познато занимание.
Пренасочването на вниманието към нещо приятно
и продуктивно може да бъде много ефективно.

ПОВТАРЯЩИ СЕ ВЪПРОСИ

КОМУНИКАЦИОННИ
СТРАТЕГИИ
ПРИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ
ПОВЕДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ
С ДЕМЕНЦИЯ
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Повтарящи се действия
Повтарящи се въпроси
Синдром „Сънсет“
Отказ от прием на лекарства
Отказ от къпане
Скитане
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Повтарящите се въпроси се отнасят до ситуацията,
когато човекът с деменция ви пита, един и
същ въпрос отново и отново. Проблемите
с краткосрочната памет, ограниченото
продължителност на вниманието, увеличеното
разсейване, скуката, чувството на несигурност
или тревожност за способността му да се справи
и тревогата за бъдещи събития може да бъде
една от причините за повтарящите се въпроси.
Повтарящият се въпрос може също да бъде опит за
изразяване на конкретна загриженост или молба за
помощ, или внимание.
КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ
ЗА СПРАВЯНЕ С ПОВТАРЯЩИ СЕ ВЪПРОСИ
Стратегиите, препоръчани за повтарящи се
действия, се прилагат и за тази ситуация. Освен
това един от начините за справяне с повтарящите
се въпроси е чрез използване на напомнящи карти.
Когато въпросът се повтаря отново след няколко
секунди, след като току-що сте отговорили на него,
карта за напомняне може да ви помогне да запазите
информацията.

СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ЛЕСНИ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО
ЗАПОМНЯНЕ:
• Посочете отговора на въпроса или тревогата.
• Напишете отговора на талон или в бележник.
• Прочетете талона на глас и го подайте на човека.
• Когато въпросът бъде повторен, НЕ ОТГОВАРЯЙТЕ.
ВМЕСТО ТОВА кажете „Моля прочети талона“, или
„Погледни талона, там пише какво ще правим
днес“.
• Правете това всеки път, когато въпросът бъде
повторен.
НАПРИМЕР:
Къде отиваме?
Отиваме на църква (запишете на талон).
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:
• Отпечатайте ясно съобщение; използвайте едър
шрифт; Използвайте няколко прости, позитивни
думи;
• Направете съобщението лично; Използвайте
лични местоимения (аз, мой, ние) в съобщението;
• Прочетете съобщението на глас, както вие, така и
човекът с деменция; Ако има грешки при четене,
променете съобщението.

СИНДРОМ „СЪНДАУН“
Синдромът на залеза, наричан също Sundowning ,
обикновено се появява в късния следобед, вечер
или през нощта.

КОМУНИКАЦИОННИ
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Той се отнася до различни поведенчески и
психологически симптоми, включително:
объркване, дезориентация, промени в
настроението, ненормално изискване на
отношение, подозрителност, зрителни и слухови
халюцинации, налудно мислене, стенене и лутане,
устойчивост на пренасочване, възбуда, крещене
и крясъци, сънливост, падане и атаксия (липса на
доброволна координация на мускулните движения,
която може да включва аномалия на походката,
промени в речта и нарушения в движенията на
очите).
Някои от тези поведения може да не са специфични
за конкретния човек и могат да бъдат проявление
на деменцията, делириум и други неврологични
разстройства.

КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ ЗА СПРЯВАНЕ
СЪС СИНДРОМА „СЪНДАУН“
В разговора трябва да се използват прости
изречения при проява на синдрома.
Трябва да се използват прости инструкции за човек
с деменция, без големи промени в ежедневните
процедури и без увеличаване на комуникационното
натоварване / повишаване на тона.
Използването на спокоен глас и приятелски
жестове и поза е важно. Нежното докосване
(напр. потупване по рамото) може да успокои
човека с деменция и да увеличи комуникацията и
сътрудничеството.
Когато е възможно, можете да използвате
инструменти като пренасочване, успокояване и
разсейване. Говоренето на човека с деменция с
мек, спокоен глас, правене на масаж на ръцете или
просто държане за ръка, може да успокои човека с
деменция и да намали тревожността и промените в
настроението.
Слушането на любима музика и / или звуци от
природата може да отпусне човека с деменция.

ОТКАЗ ОТ ПРИЕМ НА ЛЕКАРСТВА
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Отказът от лекарства е много често срещан при
хора с деменция и може да бъде причинен от
подозрение към съдържанието и ефекта им, както и
за намеренията на хората, които дават лекарството.
Други причини са лошият вкус, размерът на хапчето,
затрудненото преглъщане или нежеланите реакции
от лекарствата, с които човекът с деменция може да
не е в състояние да обясни.
КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ
ПРИ ОТКАЗ ОТ ПРИЕМ НА ЛЕКАРСТВА

Разберете причината за отказа
Попитайте човека защо не иска да си пие
лекарствата, как се чувства след като ги приеме,
защо смята, че са лоши за него и т.н. По-доброто
разбиране защо човекът с деменция отказва да
приема лекарствата е ключово при решаването
на този проблем. Комуникацията е основният
начин да се обясни защо е важно да се пият
лекарствата. Принудата да прави нещо, с което
човекът абсолютно не е съгласен, може сериозно
да навреди на отношенията помежду ви.

Обяснявайте, колкото дълго или често се налага
Човекът с деменция никога не трябва да се плаши
или заплашва да приема лекарствата. Трябва да
останете спокоен и разумен, докато говори с човека,
за когото се грижите. Приемане на обяснението
му е от ключово значение да накарате човека да
се чувства спокоен и слушан. Обясняването от
ваша страна на всичко ясно по различни начини,
ако е необходимо, може да помогне на човека с
деменция да се почувства така, сякаш е информиран
да направи своя избор. Да накарате човека да
почувства, че това е негово решение и избор е много
важно. Опитайте се да не бързате при този разговор.
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Спорете с човека, позовавайки се на лекарския
авторитет
Покажете рецептата за лекарството или кажете,
че „Д-р ЕдиКой си“, когото човекът с деменция
познава като авторитетна фигура, е предписал това
лекарство. Това е ефективен начин да напомните
на болния, че трябва да приема лекарството.
Позоваването на друга авторитетна фигура или
човек, която болният разпознава и на когото има
доверие, може да го увери, че лекарствата няма да
навредят. Това е друг полезен начин за подход към
тази ситуация.
Взимайте лекарствата си заедно
Ако също приемате някакви медикаменти и
времето за прием съвпада, вземете лекарствата
едновременно и проведете разговор за това какво
точно кара човекът с деменция да се тревожи. Това
може да помогне за комуникацията и да накара
човекът с деменция да се чувства спокойно.

ОТКАЗ ОТ КЪПАНЕ
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Къпането може да бъде трудна дейност, защото
това е интимно изживяване и хората с деменция
могат да го възприемат като неприятно или
натрапчиво. Хората с деменция може да отказват
къпане по редица причини, включително: да не си
спомняте какво е къпане, смущение, неразбиране
(особено защо трябва да им помогнете да
се къпят), страх от вода, да им е студено, да
претърпят загуба на независимост, да изпитват
срам от голотата, повишена чувствителност към
температура на водата или налягането в резултат
на деменцията.
КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ
ЗА СПРАВЯНЕ С ОТКАЗ ОТ КЪПАНЕ
Когато помагате на човека с деменция при къпане,
позволете на човека да направи колкото е
възможно повече сам. Бъдете готови да помогнете,
когато е необходимо, но се опитайте да предложите
помощта си само когато е необходимо. В поранните етапи човекът може да се нуждае само
от напомняне, за да се изкъпе. С напредването на
заболяването може да има нужда от повече помощ.
Опитайте се да предизвикате интерес към тази
дейност, като разнообразите продуктите, които
използвате (например можете да имате различни
ароматизирани душ гелове / шампоан, които може

да променяте; изберете аромати, за които знаете,
че човекът с деменция има предпочитания).
Помогнете на човека да чувства, че държи
нещата под контрол, като му предложите право
на избор: „Какво искаш?“, “Искаш ли душ?“, „Искаш
ли вана?“, „Искаш ли да се измиеш сега или след 10
минути?“
Включете човека в дейността като го помолите да
държи гъбата или шампоана.
Винаги се съобразявайте с неговото достойнство
и лично пространство. Опитайте се да помогнете
на човека с деменция да се чувства по-малко
уязвим, като му предоставите кърпа, с която да се
покрие, докато се съблича, а след като приключи
къпането, ако първо облича горната половина на
тялото си, поставете кърпа в скута му, така че да се
чувства по-покрит.
Направете къпането безопасно, като напътствате
човека при всяка стъпка от процеса. Например:
„сложи краката си във ваната“, „седни“, „ето
сапунът“, „сега ще изплакна косата ти.“ Ако не
обича да има вода по лицето или очите, осигурете
му кърпа, с който да бършете тези зони постоянно.
Използвайте други сигнали, за да напомните на
човека какво да прави. Опитайте да използвате
техниката „гледай ме“ или поведете с пример.
Поставете ръката си върху ръката на човека, като
внимателно ръководите миещите действия.

СКИТАНЕ
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Наред с възбудата, скитането изглежда е найтрайният признак на предизвикателно поведение
сред хората с деменция и засяга приблизително
60% от болните. В скитането са включени различни
видове поведение: многократно проверяване
на местонахождението на член на семейството;
проследяване / дебнене (екстремна форма на
проверка); блуждаене или вкореняване (при
разходки из къщата); безцелно ходене, нощно
ходене; многократни опити да напуснат къщата.
Причините защо човек с деменция може да има
такова поведение са различни. Обикновено с това
иска да покаже колко несигурно или неудобно се
чувства. Така че скитането може да се дължи на
опит за напускане (търсене на изход), следване
на други хора (моделиране), липса на стимулация
и скука или безпокойство поради страничните
ефекти на лекарствата.
КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ
ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СКИТАНЕТО
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Поставяте задачи, за да ги държите заети, да
следвате програма за упражнения или да слушате

музика, за да ги пренасочите от скитането.
Използвайте технологии за подобряване
на способностите им за навигация или за да
наблюдавате техните движения. Това включва
технология за поддържане на по-безопасно ходене,
интелигентна технология за дома с устройства за
разпознаване или локация.
Променете околната среда, за да намалите
опасните зони. Можете например да направите
някои промени в домашната среда, за да маскирате
или разсейвате човека с деменция от излизане през
врата.

Помнете, че скитането може да се случи, дори
ако сте най-старателния член на семейството.
Можете да използвате следните стратегии, за да
намалите рисковете:

КОМУНИКАЦИОННИ
СТРАТЕГИИ
ПРИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ
ПОВЕДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ
С ДЕМЕНЦИЯ
Халюцинации
Делюзии
Повтарящи се действия
Повтарящи се въпроси
Синдром „Сънсет“
Отказ от прием на лекарства
Отказ от къпане
Скитане

•

Уверете се, че всички основни нужди са
удовлетворени.
Определете най-вероятните часове на деня,
когато може да се случи скитането. Планирайте
дейности по това време.
Успокойте човека, ако се чувства загубен,
изоставен или дезориентиран. Въздържайте се от
коригиране на лицето.
Поставете ключалките извън погледа или ги
монтирайте високо или ниско на външните врати
и помислете за поставяне на плъзгащи болтове в
горната или долната част.
Използвайте устройства, които подават сигнал
при отваряне на врата или прозорец. Това може
да бъде толкова просто като звънче, поставено
над вратата, или толкова сложно като електронна
домашна аларма.
Входната врата може да бъде под камуфлаж,
така че човекът с деменция да се чувства по-малко
склонен да се скита.

•
•
•
•

•
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ВКЛЮЧВАНЕ РАЗКАЗВАНЕТО НА ИСТОРИИ
В ГРИЖАТА ЗА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ
Всички харесват хубавите истории. От ранна детска възраст ние сме програмирани да се учим от и да
имаме отношение към историите. Историите са част от човешката ни същност. Те имат потенциала да
засилят комуникацията за разказващия и за слушателя.
Разказването на истории има много ползи както за члена на семейството, така и за човека с деменция,
чрез подобряване на благополучието по ненатрапчив и забавен начин, като използваме силите си на
въображение, можем да станем по-присъстващи, повече в момента и в крайна сметка по-спонтанни в
общуването помежду си.

КАК РАБОТИ
РАЗКАЗВАНЕТО НА ИСТОРИИ

ВКЛЮЧВАНЕ
РАЗКАЗВАНЕТО НА ИСТОРИИ
В ГРИЖАТА ЗА ХОРА
С ДЕМЕНЦИЯ
Как работи разказването на истории?
Как да практикувате разказване на истории
при грижата за любимия човек
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Стимулира комуникацията
Историята може да се основава както на реален
набор от събития, така и на напълно измислени
събития. Това ги прави достъпни за всички.
Няма задължение да бъдем точни.
Те ви позволяват да „бъдете в момента“, без
да изпитвате неудовлетвореност от това да си
спомняте факти. Те са лични за разказвача и за
слушателя. Така че, няма правилно или грешно в
това споделяне, просто безкрайни възможност.
Подобрява настроението
Настроението може да се повиши чувствително
чрез споделено разказване на истории. За някой,
който живее с деменция, изразявайки се чрез
история, реална или въображаема, може да повиши
самочувствието си и чувството за принадлежност.

ПРИМЕРЪТ НА ТОМ, КОЙТО ИЗПОЛЗВА ИСТОРИИ, ЗА ДА
СТИМУЛИРА ДИАЛОГ И ДА ПОДОБРИ НАСТРОЕНИЕТО

ВКЛЮЧВАНЕ
РАЗКАЗВАНЕТО НА ИСТОРИИ
В ГРИЖАТА ЗА ХОРА
С ДЕМЕНЦИЯ
Как работи разказването на истории?
Как да практикувате разказване на истории
при грижата за любимия човек

Предизвикателството
Том признава, че понякога е трудно да
се грижи за жена си. “Тя може да бъде
трудна, а и аз мога да бъда труден.”
Трудността е част от ежедневието им
заедно. „Търпението не е моята силна
страна и понякога се чувствам виновен,
когато наистина не харесвам този,
когото обичам. Това ме разстройва и не
мога да кажа на никого как се чувствам.
“ Понякога може да се чувства много
самотен и изолиран. Той разумно вярва,
„че да си болногледач изисква„ преобръщане
на нагласите.“ Ежедневно има нови
предизвикателства. Последното ми е да
накарам жена ми да се къпе. “
Подходът на Том
”Понякога си измислям история и й
предлагам награда, като й казвам, че
излизаме на обяд и ресторантът няма
да ни допусне, ако не миришем добре.
Опитвам се да изпълня това обещание
и извеждам Вера на обяд, но по-често не
се случва. Опитваме се и се смеем много,
смехът определено помага. Правя вицове
от много от проблемите. Поддържането
на чувство за хумор ми позволява да
остана в баланс. Намалява напрежението.
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Съветът на Том:
Членовете на семейството често са обременени,
когато се грижат за любим човек, който страда от
деменция. Том се опитва да се грижи за жена си „в
момента.” Той използва хумора и историята като
отдушник и техника, за да се грижи за себе си.

Увеличава чувството за взаимна връзка
Разказването на истории ще ви предложи
възможности за създаване и укрепване на
връзката. И дори да научите нови неща един за друг
В повечето дни Андра излиза на разходка
със съпруга си. Те обичат да се разхождат
край бреговете на местно езеро. При
една такава разходка Андра взе клонка
розмарин и я предложи на съпруга си. И
за първи път от много месеци съпругът й
направи първото пълно и изцяло смислено
изречение: „Това ми напомня за твоето
прекрасно пиле с Розмарин.“

Съветът на Андра:
Новото преживяване и сетивният стимул могат
да помогнат за „моментните“ връзки и да станат
стимул за нова история, въображаема или
реална.

ВКЛЮЧВАНЕ
РАЗКАЗВАНЕТО НА ИСТОРИИ
В ГРИЖАТА ЗА ХОРА
С ДЕМЕНЦИЯ
Как работи разказването на истории?
Как да практикувате разказване на истории
при грижата за любимия човек
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Създава усещане за спокойствие
Обсъждането на нещо познато може да предизвика
спомени и да помогне за намаляване на стреса и
безпокойството. Въображението и креативността,
споделени в разказването на истории, могат
да имат големи когнитивни ползи, да подобрят
социалните взаимодействия и могат да донесат
голяма радост както на семейството, така и на
любимия човек.
ПРИМЕРЪТ НА МЕРИ КАК ИЗПОЛЗВА ИСТОРИЯТА ЗА
РАЗКАЗВАНЕ, ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕ С МАЙКА СИ И ДА
НАМЕРИ СПОКОЙСТВИЕ

Предизвикателството
Мери се грижи за възрастната си майка
Джоан, която е в по-късните стадии на
деменция. Съпругът на Джоан е добре
и способен, но не може да се справи със
задължението да бъде болногледч на
съпругата си на пълен работен ден. Мери
прави всичко възможно, за да помогне и
да отговори на нуждите на двамата си
родители. Джоан винаги е била много
активна жена и обожава да се занимава с
грънчарство. Дъщеря й казва, че „трудно е
да бъдеш в крак с нея дори в най-добрите
й моменти.“ В последно време Джоан
започна да приготвя вечерята за съпруга
си в най-неподходящите моменти. Мери
разказва: „Първоначално я блокирах. Казвах
й фактите и реалността с очакването,
че тя ще „разбере“. Цялата битка беше
много стресираща и за двете ни.“

Подходът на Мери
И така, Мери опитва нов подход:
„Един ден реших да бъда по-спонтанна
в реакцията си и вместо да блокирам
разговора, го отворих. Някак си „играхме
заедно“, предполагайки, че „може би трябва
да подредим масата?“ Този път ефектите
бяха обратни. „Майка ми се отвори и
се наслади на процеса на подреждане
на масата за вечеря. В ритуала имаше
утеха и познатост при поставянето
на масата и за нея, и за мен. Учих се да
общувам по нов начин с майка ми. Това, че
присъствах и разбирах нуждите на майка
ми в момента, беше ключово. Ние отново
се смеехме. “Битката и обясненията не
водят до никъде. Когато можете и ако
можете, следвайте подсказките на болния.
Бъдете готови да “играете” в реалността
му. Да присъстваш в момента може да
бъде радостно, дори и при най-трудните
обстоятелства.

Съветът на Мери:
Въпреки че дейността може да е фиктивна,
връзката и връзките са реални и „в момента.“

КАК ДА ПРАКТИКУВАТЕ РАЗКАЗВАНЕ НА
ИСТОРИИ ПРИ ГРИЖАТА ЗА ЛЮБИМИЯ
ЧОВЕК?

ВКЛЮЧВАНЕ
РАЗКАЗВАНЕТО НА ИСТОРИИ
В ГРИЖАТА ЗА ХОРА
С ДЕМЕНЦИЯ
Как работи разказването на истории?
Как да практикувате разказване на истории
при грижата за любимия човек
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Мери, Том и Андреа познават силата на техниките
за разказване на истории. Може би дори не са
осъзнавали, че вече използват тези техники
ежедневно, за да общуват по-добре с любимия
човек. Разказването на истории е естествен
човешки инстинкт и забавление. Вие вече и
завинаги го практикувате. Всички имаме история,
която да разказваме, независимо на каква възраст
или в кой стадий на деменция сме.
С дейностите „Споделяне на момент“ (приключения
1, 2 и 3 от част 2) можете да приложите своя
собствен инстинкт за разказване на истории. Може
дори да се превърне в практика с цел. Използването
на тези дейности може да бъде забавен начин да
мине известно време и да бъдете „в момента“ с
тези, за които се грижите.

НАЧИН НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА
ЧРЕЗ АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
Алтернативните методи за комуникация могат да ви помогнат в поддържащата ви роля чрез опростяване
на устна или писмена форма на комуникация, обикновено чрез използване на визуални сигнали, които
позволяват на хората с увреждания на комуникацията да увеличат участието си в желаните дейности и
да създадат възможности за социално взаимодействие чрез различни начини на комуникация.
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Неелектронните или нискотехнологичните
алтернативни методи за комуникация използват
външни помощни средства за включване на
стимули, които са изключително важни за
ежедневието на човек. Те могат да включват
портфейли с памет, комуникационни табла,
етикети и други осезаеми видими символи, които
осигуряват сигнали за взаимодействие.
Една от ценностите на алтернативните методи за
комуникация между хората с деменция и членовете
на техните семейства е, че инструментите
предлагат визуална и буквална отправна
точка за създаване на общ смисъл за социално
взаимодействие. Независимо дали инструментите
се състоят от единични думи, написани с
големи главни букви на карти с условни знаци,
видеоклипове на семейни събития, които могат да
се използват за припомняне, или комуникационни
книги, които съдържат снимки и думи, за да
се подпомогнат ежедневните процедури, тези
визуални инструменти създават общи сигнали за
подкрепа на комуникацията
По-долу са дадени няколко примера за
алтернативни методи за комуникация, които
можете да използвате с любимия човек.

КНИГА НА ЖИВОТА
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Неспособността да се припомнят случки и събития,
особено когато симптомите на деменцията стават
по-разпространени и тежки, може да накара човек
да изпита загуба на самочувствие или да се усъмни
в своята идентичност. Книгите с житейски истории,
където е написано името им, могат да бъдат полезни
в подкрепа на любимия човек да си припомни
житейските спомени.
За човека с деменция използването на книга с
историята на живота му може да има следните
положителни ефекти: подобряване на настроението,
намаляване на чувствата на дезориентация и
тревожност, подобряване на самочувствието,
подобряване на паметта и подобряване на
социалните взаимодействия и качеството на живот.
Книга с житейски истории предлага запис на
историята на човек и може да бъде изключително
полезна при напредването на болестта и със
загубата на памет. Тя включва информация и снимки
на приятели и семейството, интереси, харесвания,
нехаресвания и професия.
Книга с историята на живота може да стартира
веднага след диагностицирането на деменцията.
Създаването на книга с историята на живота ще
бъде особено полезно, ако се окажете в началото
на грижовното пътуване, тъй като ще предложи

бързо справочно ръководство за предпочитанията
на вашите близки, както и точно и задълбочено
разбиране на историческите събития, които могат
да повлияят реакциите им към конкретни стимули и
обстоятелства.

ПРИМЕРЪТ НА ДЖИЙН С КНИГА НА ЖИВОТА
ЗА НАМИРАНЕ НА СМИСЪЛ И РАДОСТ
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Предизвикателството
Мери, 80-годишна вдовица в умерен стадий
на деменция, живее в старчески дом в
последните 2,5 години. Въпреки че сестрата
на Мери (Джийн) отначало не искала да
участва, накрая се съгласила да помогне
на Мери да създаде книга с историята на
живота й. Джийн донася снимки и други
документи, за да изобрази историята на
Мери.
Подходът на Джийн
През целия процес на преразглеждане на
живота й, Мери говори за трудностите,
които е имала в младостта си и обяснява
причината да започне работа много
млада. Трагично събитие в живота й
е била ранната смърт на съпруга й
няколко години след сватбата им. Мери
изразява скръбта си от смъртта на
съпруга й. Освен това обаче си припомня
и много весели спомени от живота им
благодарение на сватбения албум и покани.
Мери не се омъжва повторно и се мести
при родителите си, фокусирайки се върху
кариерата си. На последната сесия Мария
бива помолена да оцени цялостния си

житейски опит и казва: „Когато погледна
назад към живота си (дълга пауза) ...
нямам съжаление… всичко изглежда
наред .... Щастлива съм. .. няма нужда
да променя нищо .... само едно нещо ....
съпругът ми .... той умря .... какво мога
да направя? Можем ли да направим нещо?
Като цяло съм доволна от живота си.“

Съветът на Джийн:
Дори някои идеи да ви се струват твърде сложни
и трудоемки, опитайте ги. Може да привлече
интереса на любимия човек и да им донесе
известна радост.

Ако искате да създадете книга за историята на
живота си за любимия човек, ще намерите стъпка
по стъпка инструкции и ресурси
Част 2, Приключение 4.
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Комуникационният портфейл е ефективен
инструмент, с чиято помощ може да задържите
вниманието на любимия ви човек върху темата за
разговор и да участва адекватно в него. Състои се
от комплект снимки и изречения за познати хора,
места и събития, които затрудняват любимия ви
човек, когато иска да си спомни за тях.
Портфейлът може да включва факти, които са важни
за лицето (например информация, за която искат
да говорят или факти, които често объркват) или
за вас, като близък партньор (например дейности
от обичайния живот, общи теми за разговор,
проблемни въпроси).
ПРИМЕРЪТ НА МАРИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА
КОМУНИКАЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ
НА КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНИКИ

Предизвикателството
Михай е на 67 г. и живее в дома си с Мария,
негова съпруга. Михай е с поставена диагноза
Алцхаймер преди няколко години и напоследък
среща затруднения в комуникацията. Мария
иска да му помогне да поддържа уменията
си възможно най-дълго и е направила
комуникационен портфейл за Михай, който
използва за пет сесии седмично, всяка от по
15 минути.

Подходът на Мария
Когато се упражняват с Михай, обикновено
започва като го окуражава да използва
портфейла. Започва като му казва „Сега
ще упражняваме умения за разговор. Този
портфейл има снимки и изречения, които
можеш да погледнеш, за да ти помогнат да
си спомниш, какво искаш да кажеш. Отвори
първата страница.” Продължава като задава
въпроси по една от трите теми, като сменя
поредността всяка сесия. Например, „Хайде
да си поговорим за твоя ден. Разкажи ми за
твоя ден.”
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Когато Михай успее да прочете изречението
на картата (напр. Събудих се и се облякох),
тя го поздравява и стимулира да допълни с
още информация, като го пита „Какво още
можеш да ми кажеш за това?“ Ако Михай
се затруднява с отговора, Мария му помага,
като казва „Днес си облякъл любимата си
синя риза, нали така?“ Когато Михай отново
не успява да продължи с подходящ коментар,
тя му казва да обърне страницата, посочва
изречението там и казва „Така, хайде
прочети това.“
Понякога Михай се затруднява да започне
четенето. Тогава Мария прочита първата
дума и чака Михай да продължи. Мария
използва този метод за да подпомогне
комуникацията с Михай за последните пет
седмици. Въпреки, че Михай все още има
затруднения с правилното прочитане на
някои изречения, тя забелязва, че той прави
допълнителни коментари за всяка следваща
карта, а понякога дори и кратки анекдоти.

Съветът на Мария:
Целта е възможността да проведете разговор,
а не да се прочетат всички изречения.
Поддържайте тонът лек и фокусирайте върху
успехите.
36

Ако искате да създадете комуникационен портфейл
за любимия човек, ще намерите инструкции и
ресурси в Част 2, Приключение 5.

КОМУНИКАЦИОННИ ТАБЛА
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Комуникационните табла могат да ви помогнат
да поддържате или подобрите разговора с
любимия човек, като използвате визуални сигнали,
например карти.
Използването на табла за комуникация може
да позволи на любимия човек да сподели
непосредствените си нужди и предпочитания и в
резултат на това да се почувства по-малко объркан,
разтревожен или разочарован. Те ще ви помогнат
да получите отговори на често задавани въпроси в
реално време за храната, която болният би искал да
получи, в кои дейности би искал да участва и дали
изпитва болка. Таблата могат да се използват и като
напомняния за ежедневния живот, като например
вземане на душ, ходене на разходка или дрямка и
могат да се използват дори когато има нарушение на
говора.
Можете също така да използвате комуникационни
табла, за да поддържате или подобрявате
разговора с любимия човек, ако изграждате
таблото си около разговорни теми като хобита,
семейство, пътуване, работа, дом, спорт, религия и/
или животни.
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Обикновено се състои от „табела“, която може да
бъде съвсем проста – разпечатан текст на хартия
A4/A3 с времеви категории като „сега“ или „не сега“

и по-малки прости визуални карти с една снимка
и една дума на карта, които изобразяват различни
категории като храна, дейности, болка, ежедневие.
ПРИМЕР ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА ДЖОН
С ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ ТАБЛА

Предизвикателството
Един ден семейството на Джон разбира, че
той вече не може да говори, не помни коя е
съпругата му и не харесва музиката, която
е била страст през целия му живот. Първо
попитали Джон дали може да прочете
някаква информация. Джон умеел, така че
разбрали, че могат да се опитат да общуват
с помощта на таблото за комуникация.
Подходът на семейството на Джон
Помолили Джон да прочете табелите, на
които било написано „Винаги“, „Понякога“
и „Никога“. След това задали на Джон някои
въпроси. Първо, „Чувстваш ли някаква болка?“
На Джон му била показана картата за болка
в гърдите и го попитали: „Имаш ли болка в
гърдите винаги, понякога или никога?“ Джон
отговорил „Никога“, след това последвали
други карти като главоболие, зъбобол и т.н.
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След това Джон бил попитан какво обича
да прави: „Джон обичаш ли музика винаги,
понякога или никога?“ Джон поставя
картата за Музика върху Винаги. Става ясно,
че Джон е казал „не“, когато семейството
му го пита дали иска музика, защото е бил
в моментно настроение. семейството му
разбира, че все още обича музика, както и
разходки и семейни посещения.

Съвет от семейството на Джон:
Ако използвате категориите „Сега“, „Не сега“ и
„По-късно“, за да постигнете съгласие с график
за този ден, поставете табелата на лесно място,
за да я видите и използвате, за да ви напомня на
вас и на любимия ви човек, че сте се постигнали
съгласие за дейностите, които ще правите „сега“
„после“ и „по-късно.“

Ако искате да направите комуникационно табло за
любимия човек, ще намелите подробни инструкции
и ресурси в Част 2, Приключение 6.
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ПИСАНЕ НА БУКВИ ВЪВ ВЪЗДУХА
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Хората с деменция често се нуждаят от
алтернативни комуникационни подходи за
различни периоди от време. Те могат временно или
трайно да загубят способността да говорят и да се
нуждаят от алтернативни средства, за да изразят
основните си нужди ефективно и ефикасно.
Основната цел на експресивната комуникация е
да предостави на човека средство за изразяване
на своите основни физически нужди или
жизненоважна информация и да увеличи обема
на взаимодействие между него и членовете на
семейството, за да се намалят изолацията и страха.
Писането на букви във въздуха означава използване
на естествени форми на комуникация, която
използва човешкото тяло, без да се изисква друго
оборудване. Физическият акт на въздушно писане на
буквите създава голямо познавателно впечатление и
помага за циментирането на думата в паметта.

ПРИМЕРЪТ НА ДЖОРДЖИНА С ПИСАНЕ НА БУКВИ
ВЪВ ВЪЗДУХА, ЗА ДА РАЗБЕРЕ ПОТРЕБНОСТИ
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Предизвикателството
Мария е на 76 години и има умерена
деменция. Живее с дъщеря си Джорджина,
която е нейна болногледачка през

последните 5 години.
Напоследък Мария изпитва проблеми с
комуникацията: вече не е в състояние да се
изрази устно, да каже думите, които иска.
Подходът на Джорджина
Джорджина чувства, че не може да разбере
нуждите на майка си, а алтернативен метод
за комуникация като „писане на букви във
въздуха“ може да помогне за преодоляване на
затрудненията в комуникацията. Джорджина
може да пише думи на карти или да използва
отпечатани карти с думи, за да упражнява
писане на букви във въздуха, като употребява
с майка си думите, написани на картите. По
този начин Мария ще се научи да използва
тази система, когато иска да изрази
невербално нуждите си.

Съветът на Джорджина :
Можете да използвате картонче, на което е
написана дума. Картончето трябва да се държи
на нивото на очите на човека. Нека фокусира
върху написаната дума на картончето, а не върху
лицето или устата ви.
Ако искате да използвате този алтернативен метод на
комуникация с любимия човек, ще откриете подробни
инструкции и ресурси в Част 2, Приключение 7.

ЧАСТ 2
ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
Тази част се състои от комуникационни дейности, с подробно описани инструкции стъпка по стъпка,
предназначени да се практикуват заедно с човека с деменция.
1. АНГАЖИРАНЕ ЧРЕЗ РАЗКАЗВАНЕ „СПОДЕЛЯНЕ НА МОМЕНТ“
2. НАЧИНИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА ЧРЕЗ АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
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