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POVZETEK 

 

 

Demenca je zelo pogosta duševna motnja v starosti. Ko se pojavi, močno prizadene vso 

družino. Svojci se znajdejo v težki situaciji, ki se za marsikoga zdi tudi brezizhodna. Z 

vsemi strahotami se je veliko lažje spopadati, če smo ozaveščeni, če vemo, s čim imamo 

opravka. Bolj ozaveščeni svojci pomenijo manjši strah in manjšo stisko. 

 

Diplomska naloga se osredotoča predvsem na svojce, ki imajo v družini starostnika, ki je 

zbolel za demenco. Razkriva njihove težave, stiske in strahove, s katerimi se spopadajo. S 

pomočjo dveh polstrukturiranih vprašalnikov, od katerih je bil en uporabljen v dveh 

fokusnih skupinah s svojci, drugi pa v intervjuju s strokovno delavko, zaposleno v domu 

za ostarele, smo pridobili odgovore, ki ponujajo vpogled v to obširno problematiko. Pojav 

demence močno vpliva na celotno družino oziroma na vse, ki so vpleteni v skrb za 

starostnika. Slednja je iz dneva v dan zahtevnejša. Predvsem zaradi tega so se v obeh 

družinah, ki sta bili udeleženi v raziskavi, odločili za nastanitev sorodnika v dom za 

ostarele.  

 

Ugotavljali smo, kako dobra je ozaveščenost ljudi o demenci, in ugotovili, da je 

premajhna. O tem je spregovorila tudi strokovna delavka, ki se vsakodnevno srečuje s 

težavami, ki nastajajo prav zaradi neznanja in nerazumevanja svojcev. Zanimalo nas je še, 

ali se svojci vključujejo v domsko oskrbo svojega sorodnika in če se, kakšni so njihovi 

načini. Sodeč po odgovorih, je zavedanje, da je zagotavljanje kakovosti življenja 

dementnega starostnika pomembno, precej dobro. Gre pa za težko dosegljiv cilj, pri 

katerem so pomembni sodelovanje, znanje in velika mera razumevanja. 

 

Delo s starostnikom z demenco ni lahko. Za svojce je vse še toliko huje. Diplomska 

naloga s pomočjo teorije in empiričnega dela ponuja le del odgovorov za boljšo predstavo 

vseh tistih, ki s tem nimajo veliko izkušenj, in za podporo vsem tistim, ki se osebno 

spopadajo s pastmi demence. 

 

Ključne besede: demenca, svojci, starostnik, ozaveščenost, kakovost življenja, pristopi, 

delo z dementnimi. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Dementia is a very common mental disorder, associated with old age, and it greatly 

affects the patient’s entire family. Relatives find themselves in a difficult situation that 

some even find hopeless. However, this illness is much easier to cope with if we know 

what we're dealing with. Raising awareness among family members helps them ease their 

fear and distress. 

 

This thesis focuses mainly on families with elderly people suffering from dementia. It 

reveals the problems, struggles and fears they face when dealing with the illness. The 

answers received with the help of two semi-structured questionnaires, of which one was 

used in two focus groups with family members and the other in an interview with a 

professional employed in a nursing home, provided insight into this wide-ranging issue. 

Dementia significantly impacts the entire family and all involved in the patient’s care, 

which gets more and more demanding every day. This is the main reason that both 

families involved in the study decided to accommodate the relative in a nursing home.  

 

We also focused on their awareness about dementia, which has shown to be inadequate. 

The professional, who is faced with problems arising from the lack of knowledge and 

understanding on a daily basis, also talked about this issue. Another point of interest was 

the family's involvement in the care of their elderly relative, particularly the way they are 

involved. Their answers show that they are quite qell aware of the importance of 

providing the relative with good quality of life. However, this goal is hard to achieve, 

since it requires cooperation, knowledge and a great deal of understanding. 

 

Working with the elderly with dementia is not easy. And it's all the worse for their 

families. The thesis, comprising of a theoretical and empirical part, only offers some 

insight for the people that don't have a lot of experience as well as support to those 

dealing with the difficulties of dementia. 

 

Key words: dementia, family, elderly, awareness, quality of life, approaches, work with 

people with dementia. 
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»Tisti, ki se ne morejo spomniti preteklosti, so obsojeni, da jo ponavljajo.« 
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1 UVOD 

 

 

Demenca je problem, ki je bil dolgo prezrt. Gre za bolezen, ki se najpogosteje pojavlja v 

starosti. Število obolelih v višjih starostnih skupinah narašča. To je ena izmed tistih bolezni, 

ki na nek način prizadenejo celotno družino in ki še vedno marsikdaj predstavljajo tabu, a tudi 

izziv, tako za svojce kot tudi za strokovne delavce. V sodobnih družbah število bolnikov 

zaradi podaljševanja življenjske dobe narašča. Demenca je zato velik človeški, zdravstveni in 

tudi družbeni problem.  

 

Oseba, ki zboli za demenco, se močno spremeni. Velikokrat se to zgodi zelo hitro, znaki 

napredujejo tako rekoč iz dneva v dan. Gre za drastično spreminjanje človeka v duševnem in 

fizičnem smislu. Umske sposobnosti upadajo, telo pa počasi usiha. Oseba naenkrat potrebuje 

pomoč pri večini življenjskih aktivnosti in postane odvisna od drugih. Na tej točki 

marsikatero breme pade na ramena sorodnikov, ki pa sčasoma potrebujejo tudi strokovno 

pomoč. V nasprotnem primeru obstaja velika nevarnost, da tudi sami izgorijo. »Družina, ki 

živi s starim človekom z demenco, ima nalogo, ki je v pravem pomenu besede delovna. 

Družina potrebuje podporo in pomoč, da začne nov proces učenja. Ni lahka naloga učiti se 

najprej, skupaj raziskati, kakšne spremembe potrebujejo in kakšne vire moči imajo, da bi 

zmogli biti v pomoč in oporo staremu človeku in hkrati varovati življenje, ki ga potrebujejo 

sami« (Mali in Miloševič Arnold 2007, 51). Že to, da morajo gledati, kako njim tako ljuba 

oseba propada pred njihovimi očmi, je za marsikoga prevelik zalogaj. 

 

Rdeča nit te naloge je odgovoriti na ključna raziskovalna vprašanja: 

 

− Kako dobro so svojci dementnih starostnikov ozaveščeni o tej bolezni? 

− Kakšno vlogo imajo svojci pri izboljšanju kakovosti življenja obolelega sorodnika? 

− Kako bolezen vpliva na celotno družino? 

− Kam se svojci najprej obrnejo po informacije in pomoč? 

 

Sprva se bomo v prvem delu naloge posvetili teoriji na temo demence, ki bo izhajala iz 

strokovne literature. Temu bo sledil empirični del, ki bo zastavljen na kvalitativni metodi in 
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bo zajemal intervju z zaposleno v domu za ostarele ter dve fokusni skupini, izvedeni s svojci 

obolelih. Glavni cilj je pridobiti odgovore na zastavljena vprašanja. 

 

Za mnoge ljudi je demenca neznano področje in veliko je tistih, katerih sorodnik zboli za to 

boleznijo. V teh primerih se življenje pogosto obrne na glavo in svojci se pogosto ne znajo 

odzvati, ne vedo, na koga se lahko obrnejo, mnogi si zatiskajo oči pred resnico. Prav zaradi te 

problematike je treba to področje čim bolj raziskati in svojcem na tak način olajšati nadaljnje 

življenje. Namen te naloge je torej prispevati košček k odgovorom, ki bi nam omogočili boljši 

vpogled v stiske in dileme, s katerimi se srečuje vsa družina obolelega. Na ta način lahko 

prispevamo k boljši ozaveščenosti in razumevanju ter s tem morda nekomu vsaj malo 

olajšamo pot, na katero ga je poslala ta bolezen.  

   

 

2  DEMENCA 

 

 

Beseda demenca izhaja iz latinščine. Sestavljena je iz dveh predpon, in sicer iz predpone de, 

ki pomeni nasprotnost, upadanje, in iz predpone mens, ki pomeni duha, razum. Demenca torej 

pomeni upadanje duha oz. razuma (van Hülsen 2010). Gre za bolezen, ki je posledica 

organske poškodovanosti možganov. V 10. mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB – 10) je 

demenca (F00–F03) opredeljena kot sindrom, ki ga povzroča možganska bolezen in je 

običajno kronične ter napredujoče narave. 

 

Vključuje motnje mnogih višjih živčnih dejavnosti, kamor spadajo: spomin, mišljenje, 

orientacija, razumevanje, računanje, sposobnost učenja, sposobnost besednega izražanja ali 

presoje (Kogoj v Mali in Mešl, Rihter 2011). 

 

Demenca ni nujen del starosti in pri njej gre za precej več kot le pozabljivost, ki se pojavlja 

tudi pri sicer zdravih starostnikih pa tudi mlajših osebah. »Povezujemo jo z motnjami 

spomina, govornega izražanja, mišljenja, orientacije, razumevanja, presoje in drugih umskih 

sposobnosti« (Kogoj v Železnik 2012, 94).  
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»Pri demenci gre v bistvu za propadanje možganov. Človek, ki je nekaj znal in zmogel, tega 

ne zna več. Upad omenjenih sposobnosti je s časoma tolikšen, da na koncu ne zna ničesar 

več. Še sebe pogosto ne prepozna več v ogledalu« (Kogoj v Železnik 2012, 94). 

 

Možgani torej postopoma propadajo, celice umirajo in njihove funkcije iz dneva v dan slabijo. 

Slabljenje kognitivnih funkcij pa je le en vidik bolezni. Poleg tega so namreč prisotne 

spremembe v čustvovanju, navezovanju socialnih stikov, dojemanju sveta okrog sebe. Vse to 

za bolnika predstavlja ovire pri vsakodnevnem funkcioniranju, ki sčasoma postanejo 

nepremostljive.  

 

Demenca spremeni človeka v celoti, v vseh pogledih. Navadno se začne počasi, neopazno. 

Oseba včasih kaj pozabi, založi kakšno stvar, težko sledi pogovoru. »So dnevi, ko se ne zgodi 

nič, vse je kot vedno, nobenih pozabljivosti. In nato …, kar naenkrat je svet drugačen, 

zaslišimo obtožbe, pojavi se časovna dezorientacija, ritem dneva in noči se spremeni …« (van 

Hülsen 2010, 17).  

 

Čudnim spremembam nato spet sledi »normalnost«. S časom pa se te pričnejo stopnjevati in 

postanejo stalnica. Osebe z demenco večkrat ne prepoznajo poznanih ljudi in preteklost 

marsikdaj postane sedanjost. Realnost se nenehno spreminja in postaja vedno bolj izkrivljena. 

Sodeč po opisih, bi lahko doživljanja obolelega primerjali z najbolj nenavadnimi, groznimi in 

bizarnimi sanjami, iz katerih pa se ne da zbuditi. 

 

2.1 Simptomi demence 

 

Klinične slike demence so lahko zelo raznolike. Predvsem v starosti so lahko zraven prisotne 

še druge duševne ali telesne bolezni. Vse to lahko otežuje diagnosticiranje demence in še 

posebej začetne spremembe so lahko zelo hitro spregledane.  

 

Tipični simptomi začetne demence so: 

 

− motnje hotenja – hotenje je nujno potrebno, da lahko izvajamo vsakodnevna 

opravila. V primeru, da je moteno, je lahko oteženo opravljanje celo najbolj osnovnih 

in samoumevnih aktivnosti; 
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− difuzni strahovi – »so strahovi, ki se pojavijo brez vzroka in razloga. Ta strah »pred 

ničemer« je strah, ki ga je težko zdraviti, ker ne nudi izhodišča« (van Hülsen 2010, 

24); 

− nezainteresiranost – pri demenci človek postane nezainteresiran. Ne zanimajo ga več 

niti tiste dejavnosti ali stvari, ki so ga zanimale pred boleznijo; 

− motnje koncentracije – vsako opravilo, četudi ga počnemo vsakodnevno, zahteva 

našo koncentracijo. »Pri motnjah koncentracije lahko tudi stvari, ki smo jih prej delali 

»avtomatično«, ne zmoremo več« (van Hülsen 2010, 24); 

− občutek preobremenjenosti – »ko za nekoga stvari, ki so bile prej samoumevne, zdaj 

predstavljajo veliko oviro, ki jo je težko premagati« (van Hülsen 2010, 25). Že samo 

misel na neko dejavnost lahko povzroči občutek preobremenjenosti; 

− depresivnost – ni manifestna, saj se vsakodnevno kaže brez vzroka; 

− apatija – oseba nima lastne pobude, je popolnoma ravnodušna in se skorajda ne 

odziva, četudi jo nagovorimo. Pogosto je tudi telesno zanemarjena; 

− hitra utrudljivost – oseba ne dosega več svojih meja (van Hülsen 2010, 24–25). 

 

Tipični znaki napredovale demence so: 

 

− motnje spomina – »človek pozablja določene stvari, ki so se zgodile pred kratkim« 

(van Hülsen 2010, 26); 

− težave pri prepoznavanju in razumevanju – kažejo se predvsem v komunikaciji. 

Oseba ne prepozna več besed in ne dojema več njihovega smisla. Situacije dojema na 

nepravilen način in zamenjuje ljudi; 

− motnje govora – pretežno gre za motnje v komunikaciji. »Prizadeta oseba opazi, da 

ne najde besed in stavkov ne more dokončati. Pogosto ljudje, ki imajo take probleme, 

zelo malo govorijo, uporabljajo enozložne besede ali pa sploh ne govorijo« (van 

Hülsen 2010, 26) ; 

− pomankanje motivacije za vodenje gospodinjstva – prizadeta oseba ne zmore, niti 

ne zna več skrbeti za lastno gospodinjstvo. Ne gre le za pomanjkanje motivacije, 

ampak za to, da oseba enostavno ne pozna več oblik in načinov dela. Ne ve več, čemu 

služijo določene stvari, kaj naj z njimi počne;  
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− motena orientacija v času in prostoru – ljudem z moteno orientacijo v času in 

prostoru se pogosto dogaja, da ne vedo, kje so, kako in zakaj so se tam znašli, ne vedo, 

ali je dan ali noč, kateri letni čas je;  

− zanemarjanje telesne nege – prizadeta oseba ne ve več, če se je že umila, oblekla, si 

očistila zobe. Teh pojmov niti ne razume več; 

− razdražljivost – »pogosto se pojavi takrat, ko prizadeto osebo korigiramo. Globoko v 

sebi namreč ve, da so bile njena dejanja in besede nezadovoljivi. Občasno lahko tudi 

opazi svoje primanjkljaje in se jih sramuje, zato se, če jo popravljamo, odzove z 

agresijo« (van Hülsen 2010, 27); 

− moteno socialno vedenje – »ljudje z napredovalo demenco se zelo umaknejo vase. 

Tako nekoč družaben človek lahko postane samotar. Prav tako ni več zmožen tega, kar 

oblikuje socialno vedenje namreč vzajemnega dajanja in jemanja« (van Hülsen 2010, 

27); 

− negotovost pri hoji – »s staranjem se pojavljajo telesni primanjkljaji«. (van Hülsen 

2010, 27) Skupaj z ostalimi značilnostmi demence, slednji pogosto povzročajo 

negotovost pri hoji. Oseba ni prepričana kam naj se odpravi, kaj jo čaka in ali je njeno 

početje sploh pravilno; 

− nesamostojnost – »je posledica mnogih prej naštetih dejavnikov. Drugi nekaj delajo 

za starega človeka in ne skupaj z njim, kar vodi v popolno odvisnost in 

nesamostojnost« (van Hülsen 2010, 26–27) . 

 

O demenci lahko govorimo takrat, ko gre za opazno osiromašeno mišljenje, ko spominske 

sposobnosti drastično upadejo in ko je upad višjih živčnih sposobnosti tako izrazit, da 

prizadene vsakodnevne dejavnosti.  

 

2.2 Vrste demence 

 

Poznamo različne vrste demence glede na vzrok, in sicer primarne in sekundarne. 

Najpogostejše so primarne demence, kjer so možgani neposredno prizadeti in so bolezenski 

procesi neozdravljivi. Predstavljajo 85 % vseh obolelih. Sem spadajo degenerativne, 

vaskularne in mešane oblike demence.  
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Tabela 2.1: Delitev demence 

Demenca 

 

 

 Primarne oblike demence                                                             Sekundarne oblike demence 

 15 % 

Degenerativna       Vaskularna         Mešana  

         50 % 20 % 15 % 

Vir: van Hülsen (2010, 20). 

 

Med degenerativne demence spadajo: 

 

− Alzheimerjeva bolezen – je najbolj znana in najpogostejša. Predstavlja kar 65 % vseh 

degenerativnih demenc. Leta 1906 jo je med avtopsijo 51-letne ženske odkril nevrolog 

Alois Alzheimer, ki je opazil očitne »spremembe živčnih vlaken« in »nenavadno snov 

možganske skorje«. Prišel je do zaključka, da gre za »jasno prepoznavni bolezenski 

proces« (van Hülsen 2010).  

 

Bolezen je pogostejša pri ženskah in se večinoma začne v pozni starosti, po 70. letu. 

Razvija se počasi, tudi do 10 let. Začne se z motnjami spomina. V nadaljevanju 

bolezni se začnejo kazati še motnje govora in časovna dezorientiranost (Mali, Mešl in 

Rihter 2011).  

 

Po podatkih, ki jih navajajo Lau, Brodney in Berg (2008), naj bi za Alzheimerjevo 

obliko demence zbolel eden od osmih ljudi, starih nad 65 let, in skoraj polovica ljudi, 

starih nad 85 let. Obolela oseba ne prepozna več svojcev in drugih znanih ljudi ter 

pozablja na nedavne dogodke. Prognoza ni dobra in zdravila še niso odkrili. Možno pa 

je upočasniti potek bolezni in olajšati simptome. 

 

Alzheimerjeva demenca povzroča tako motnje spoznavnih sposobnosti kot tudi 

psihiatrične in vedenjske motnje. Darovec et al. (2013) pišejo o tem, da motnje 

spoznavnih sposobnosti vključujejo progresivni upad deklarativnega spomina, 

semantičnega razumevanja, poimenovanja, vidno-prostorskih in izvršilnih 
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sposobnosti. Od psihiatričnih in vedenjskih motenj, ki se pojavljajo pri alzheimerjevi 

bolezni so najpogostejše psihoze (blodnje in halucinacije), motnje razpoloženja 

(depresija, evforija, tesnoba, razdražljivost, nihanje razpoloženja), spremembe 

osebnosti (apatija, dezinhibicija, ravnodušnost, negativizem), vznemirjenost, 

agresivnost, stopicanje, tavanje, motnje spanja in apetita.  

 

V začetku bolezni so bolniki pogosto depresivni in anksiozni, zato je socialni umik 

pogost. Prvi taki znaki se pojavijo tudi do štiri leta pred običajno postavitvijo 

diagnoze. V nadaljnjem poteku se lahko pojavijo še agresivnost, blodnje in 

halucinacije. V odnosu s svojci in z negovalci največ težav povzročajo vznemirjenost, 

tavanje, sumničavost, motnje cikla spanja, ponavljajoče se nesmiselne aktivnosti in 

manirizmi pa tudi psihotično vedenje.  

 

Za najbolj značilen in vztrajen simptom velja vznemirjenost. Kot zelo pogost simptom 

bi bilo treba izpostaviti še napačno prepoznavanje. Tu gre za napačno ali pa popačeno 

oziroma izkrivljeno dojemanje drugih ljudi – to je najbolj pogosto, stvari, lastnega 

odseva v ogledalu, dogodkov v okolici ali na televiziji, pri 15 % bolnikov so prisotne 

tudi vidne halucinacije. 

 

Nekatere oblike alzheimerjeve bolezni naj bi bile dedne. Kogoj (2008) navaja, da 

ocene kažejo na to, da je do 5 % oblik alzheimerjeve bolezni dednih. Večinoma gre za 

primere s presenilnim začetkom, ki se dedujejo avtosomno dominantno in so povezani 

z geni za presenilin I (z začetkom bolezni med 30. in 40. letom starosti), presenilin II 

(začetek med 50. in 60. letom) in amiloidni prekurzorski protein (APP) (začetek pred 

50. letom). 

 

− Demenca z Lewyjevimi telesci – predstavlja 20 % delež vseh obolelih z demenco, 

torej je druga najpogostejša oblika. Gre za nekakšno mešanico alzheimerjeve in 

parkinsonove bolezni. Poleg tipičnih kognitivnih znakov demence se namreč 

pojavljajo tudi tresenje, upočasnjenost gibov, povečan mišični tonus in manj izrazita 

obrazna mimika. Značilna so izrazita nihanja. Bolezen poteka v valovih. Izmenično se 

pojavljata val okrnjenega spomina z veliko zmedenostjo in val relativne bistroumnosti 

(Mali et al. 2011). 
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Bolniki s to vrsto demence imajo pogosto halucinacije, predvsem prividi in tudi 

prisluhi se pogosto pojavijo že zelo zgodaj. Poleg tega so značilne tudi blodnje, še 

posebej preganjalne, ki dajejo občutek ogroženosti (Spominčica Alzheimer Slovenija 

– Slovensko združenje za pomoč pri demenci. 2013 - 2017).  

 

Kogoj (2008) navaja, da v povprečju traja 7 let. Poleg tega je mogoč tudi hiter potek z 

razvojem globalne demence v nekaj mesecih. Zdravi se z nevroleptiki, ki vplivajo na 

psihotične simptome, agresivnost, nespečnost, vznemirjenost in druge vedenjske 

motnje. 

 

− Pickova bolezen – Van Hülsen (2010) pravi, da jo povzroča atrofija, to je krčenje v 

predelu čelnega režnja in temporalnega režnja, kar jo uvršča med frontotemporalne 

demence. To je skupina bolezni s podobnimi znaki. Od 20 do kar 40 % teh demenc je 

dednih. Začne se pri približno 40 letih, torej precej zgodaj. Pogostejša je pri moških.  

 

Van Hülsen (2010) našteva za bolezen značilne simptome in težave, kot sta motnje 

mišljenja in hitra utrudljivost. Z napredovanjem bolezni se pojavijo še sprememba 

osebnosti (zlasti odsotnost etičnih zavor) in motnje spomina, možne pa so tudi motnje 

govora in afazija. 

 

− Parkinsonova bolezen – spada med degenerativne demence s sistemskimi 

degeneracijami. Poleg možganov namreč prizadene tudi druge dele telesa. Pogosti 

simptomi so togost in oteženo začenjanje gibov, mišična rigidnost, tremor rok, 

negotovost pri hoji in stoji. Povečano je izločanje loja in maščobe kože na obrazu 

(seboreja). Z napredovanjem bolezni se lahko razvijeta depresija in upad umskih 

sposobnosti. V prvem stadiju so navadno prizadeti roke in trup, s prehodom v drugi 

stadij se prizadetost širi na spodnji del telesa in noge, v tretjem stadiju pa še na vrat in 

obraz (van Hülsen, 2010).  

 

Van Hülsen (2010) sicer navaja podatke, ki kažejo, da gre za precej redko bolezen, saj 

prizadene le 1 % ljudi, starih nad 60 let, in 3 % starih nad 80 let. Sicer se zdravi z zdravili in 

fizioterapijo, vendar ni ozdravljiva. Pomembna je tudi psihosocialna oskrba. 
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Takoj za degenerativne demence se po pogostosti uvrščajo vaskularne demence. V literaturi 

večkrat zasledimo tudi ime multiinfarktne demence, saj so posledica ponavljajočih se majhnih 

infarktov, ki se jih prizadeti ne spominja vedno (Pečjak, 2007).  

 

Kogoj (2008) za vaskularne demence pravi, da so pogostejše pri moških, ki so stari nad 70 let. 

Simptomatika se pojavi nenadno in dramatično. Prizadenejo določeno sposobnost. Bolnik 

lahko naenkrat izgubi sposobnost verbalne komunikacije, ohranijo pa se določene spominske 

funkcije, razumevanje in prostorska orientacija. Zdravljenje je usmerjeno v zgodnje 

odkrivanje, predvsem pa je pomembno preprečevanje dejavnikov tveganja (hipertenzija, 

hiperlipidemija, bolezni srca, diabetes in kajenje). Pogosta je tudi preventivna 

antiagregacijska ali antikoagulantna terapija. 

 

Med vaskularne demence spadajo: 

 

− mikrogangiopatija – binswangerjeva bolezen – vzrok je arterioskleroza možganskih 

žil (zožitev možganskih žil, ki privede do slabe prekrvavljenosti možganov), zanjo so 

značilne motnje spomina in zavesti, presenilna demenca in čustvena labilnost (van 

Hülsen 2010),  

− levkoencefalopatija – je patološka sprememba možganovine, ki se pojavi zlasti pri 

bolnikih z motenim imunskim sistemom pa tudi pri malignih tumorjih (van Hülsen 

2010). 

− iniinfarktna demenca, 

− krvavitve, 

− vaskulitisi – različna vnetja sten krvnih žil, 

− hiperperfuzija – povečana prekrvavitev organa ali tkiva. 

 

Van Hülsen (2010) v zadnjo skupino primarnih oblik demence uvršča mešane demence, ki se 

pojavljajo v višji starosti. Gre pravzaprav za mešanico vaskularne in degenerativne demence, 

kjer obe vrsti obolenj potekata hkrati. 

 

Van Hülsen (2010) omenja še sekundarne oblike demence, ki se od primarnih oblik 

razlikujejo po tem, da so posledica drugih bolezni, na primer: kroničnih obolenj pljuč, 

kardiovaskularnih bolezni, presnovnih bolezni, endokrinih motenj itd. Osnova za razvoj 
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sekundarne oblike demence je pogosto tudi zloraba alkohola ali zdravil. V nekaterih primerih 

se lahko pojavijo tudi depresije. V primeru pravočasnega zdravljenja osnovnega vzroka, torej 

osnovne bolezni, je možno začasno zaustaviti upad kognitivnih sposobnosti pa tudi vedenje, 

zaradi katerega se sklepa, da gre za demenco, izgine. Razlog za razvoj sekundarne oblike 

demence je lahko tudi dehidracija telesa. V tem primeru se prav tako kažejo vsi simptomi 

demence, ki pa po nekaj dneh zadostnega uživanja tekočine izginejo.  

 

Za diagnosticiranje dementnih obolenj so na voljo različne metode. Poleg kliničnega pregleda 

(krvni testi, CT možganov, MR glave) se izvede še test spoznavnih sposobnosti (KPSS), ki 

zajema 30 vprašanj in ocenjuje bolnikovo orientacijo, pomnjenje, računanje in pozornost, 

spominsko reprodukcijo, poimenovanje predmetov, ponovitev stavka, izvajanje 

tristopenjskega ustnega ukaza, izvajanje pisnega navodila, pisanje in prerisovanje. Vsak 

pravilen odgovor prinese eno točko. Bolnik, ki doseže skupno 19−23 točk, se uvrsti v skupino 

blažje prizadetosti, 11−18 točk pomeni srednjo prizadetost, če pa je doseženih 10 točk ali 

manj, gre za hujšo prizadetost bolnika. Testiranje traja približno 10−15 minut (Pentek 2001). 

 

Pogost je tudi preizkus risanja ure (TRU). Slednji namreč od bolnika zahteva vključitev več 

vrst kognitivnih sposobnosti naenkrat – razumevanje navodil, poznavanje številk, ohranjanje 

podobe ure v spominu in abstraktno mišljenje. »Narisana ura se ovrednoti s trinajstimi 

postavkami. Predlagane mejne vrednosti doseženih rezultatov so: 13−11 normalen rezultat, 

10 −7 srednja stopnja, 6−0 težka oblika demence. Testiranje traja približno 5 minut« (Pentek 

2001). Zlasti pri začetnih oblikah dementnih obolenj so lahko v veliko pomoč značilni 

vedenjski in psihiatrični simptomi. Še posebej v primerih, ko kognitivne motnje še niso 

izrazite. 
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Tabela 2.2: Najpogostejši vedenjski in psihiatrični simptomi v blagi in zmerni fazi 

najpomembnejših oblik demence 

Alzheimerjeva demenca: 

• blodnje, 

• čustvena labilnost, 

• depresija – evforija, 

• tesnoba, 

• razdražljivost, 

• apatija. 

Frontotemporalna demenca: 

• apatija, 

• dezinhibicija, 

• evforija, 

• nemir, 

• razdražljivost.  

Demenca z Lewyjevimi telesci: 

• halucinacije,  

• blodnje.  

Vaskularne demenca: 

• čustvena labilnost, 

• blodnje, 

• nočna zmedenost, 

• depresija, 

• somatske pritožbe. 

Vir: Pišljar (2001, 56). 

 

2.3. Stadiji demenc 

 

V splošnem se razvoj demence deli na tri stadije. Različni stadiji zahtevajo različno 

obravnavo obolele osebe in različno odzivanje družinskih članov, socialnih in zdravstvenih 

delavcev ter končno celotne okolice: 

 

− Prvi stadij – blaga demenca 

Pentek (2001) opozarja, da se praviloma začne neopazno in postopoma napreduje. V 

začetku lahko prevladujejo motnje spomina ali pa se najprej pokažejo osebnostne 

spremembe.  

 

Najpogostejši znaki so (Pentek 2001, 26): 

• pozabljanje, 

• motnje v orientaciji (časa, prostora, prepoznavi oseb), 

• osebnostne spremembe, 

• nihanje razpoloženja, 
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• slabo presojanje, 

• pomanjkanje iniciative, 

• motnje v računanju. 

 

Bolnik v tem obdobju potrebuje predvsem veliko vzpodbude in vodstvo pri 

opravljanju raznih dejavnosti. Te dejavnosti (na primer reševanje križank, zbiranje 

fotografij in opisovanje dogodkov na njih, glasno obnavljanje dnevnih dogodkov itd.) 

ohranjajo utečene miselne poti in jih utrjujejo. Možno je, da poleg tega potrebuje tudi 

zdravljenje z zdravili, predvsem zaradi čustvenih sprememb in pogoste depresije 

(Pentek 2001, 26). 

 

Vzpodbude in vodstva pa ne potrebuje le bolnik, temveč tudi njegovi svojci. 

Pomembno je, da se čimprej seznanijo z boleznijo in zapleti, ki jih prinaša. Kolikor se 

le da, se morajo pripraviti na spremembe bolnikove osebnosti in na motnje 

intelektualnih sposobnosti. 

 

− Drugi stadij – srednje razvita demenca 

Motnje spomina in koncentracije so vse hujše. Enostavne naloge zahtevajo veliko 

napora. Obolele osebe so velikokrat zmedene, nimajo časovne orientacije, pogosto 

tudi ne krajevne. Izrazito je tudi čustveno nihanje, hitro se razjezijo in nato pomirijo, v 

enem trenutku so lahko depresivni, v naslednjem pa veseli ali celo evforični. Pogoste 

so paranoidne blodnje in zaskrbljenost, da jih zastrupljajo ali da jim kradejo, jih 

opazujejo in podobno. Posledično lahko velikokrat zavračajo hrano in skrivajo svoje 

predmete. Opazimo lahko tudi nek vsesplošen nemir, vznemirjenje.   

 

Najpogostejši znaki so (Pentek 2001, 27): 

• vse večje motnje spominjanja in pogostejša obdobja zmedenosti, 

• kratko obdobje pozornosti (od nekaj sekund do 10 minut), 

• ponavljanje istih vprašanj, 

• sumničavost, 

• stalno gibanje, hoja, nemir, 

• izrazita časovna dezorientacija, 

• hitra frustracija, če potrebe niso takoj zadovoljene, 
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• resne motnje spanja, 

• težave pri opravljanju običajnih dnevnih aktivnosti, 

• potreben je 24-urni nadzor. 

 

Bolnik marsikaj še zmore sam, ampak se sredi dejavnosti izgublja in ne ve, kako 

naprej, zato potrebuje veliko pomoči. Lastnih sprememb na intelektualni in čustveni 

ravni ter v vedenju se manj zaveda, opaža pa številne spremembe v okolju, ki si jih ne 

zna razložiti. Potrebno je veliko razumevanja in umirjene podpore (Pentek 2001). 

 

V nadaljevanju Pentek (2001) opozarja, da za svojce obstaja vedno večja možnost 

izgorelosti. Za družinske člane je drugo obdobje najtežje. Veliko je bolnikovega 

nočnega tavanja in beganja, sumničenja in neutemeljenih obtožb, vprašanj, ki se 

ponavljajo. To in vse ostale spremembe izčrpavajo družinske člane.  

 

Če ne prej, se svojci na tej točki pogosto obrnejo po pomoč ali pa sorodnika nastanijo 

v dom za ostarele. 

 

− Tretji stadij – končni stadij, huda oblika demence 

Za ta stadij avtorica navaja, da oboleli pogosto ne prepoznajo več svojih svojcev, 

znancev. Pogosto jih imajo za tujce, ki jim želijo škodovati. Ljudi lahko zamenjujejo z 

določenimi osebami iz preteklosti. Pogoste so halucinacije. Časovno so povsem 

dezorientirani. Lahko so prepričani, da so še mladi, da imajo še žive starše, majhne 

otroke, da še vedno hodijo v službo – živijo v preteklosti.  

 

Proti koncu postaja govor vedno bolj osiromašen. Lahko ponavljajo le še določene 

besede ali zloge, večkrat tudi samo določene glasove. Pogovora sploh ne razumejo 

več, prav tako ne razumejo več napisanih besed. Gibanje je okrnjeno, večkrat samo 

stojijo ali pa le še ležijo. Večinoma so inkontinentni. Nekateri so pogosto nemirni. 

 

Najpogostejši znaki so (Pentek 2001, 29): 

• majhna sposobnost, da skrbijo zase, 

• ne prepoznavajo sebe in svojih bližnjih, 

• veliko spijo, 
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• inkontinenca urina in blata, 

• ne zmorejo več besedne komunikacije, 

• večkrat zavzamejo položaj fetusa, 

• so vsestransko ranljivi. 

 

Obolela oseba potrebuje veliko in predvsem nego, kar poudarja tudi avtorica. Zaradi 

ugašanja telesne funkcije bolnik v tretjem obdobju ni več toliko v gibanju, zato 

potrebuje predvsem nego. Njegovo komuniciranje z okolico je omejeno in počasi se 

zapira v svoj svet. 

 

»Družinski člani se zavedajo odhajanja dementnega bolnika, ugašanja njegovega 

telesa. Pogosto rečejo, da je njihova mama ali oče odšel že prej, zdaj pa odhaja še 

telo« (Pentek 2001, 29).  

 

Poleg te delitve razvoja demence obstaja še ena, ki jo je za boljše delo z ljudmi zasnovala 

Naomi Feil, v literaturi pa jo omenja tudi van Hülsen. Demenca je razdeljena na štiri stadije: 

 

− Stadij I – pomanjkljiva/nesrečna orientacija: 

• obupno se oklepajo stvarnosti v sedanjosti, 

• želijo vedeti, kdo je sogovornik (ime/status), 

• njihov govor je razumljiv, 

• izmišljajo si opravičila za izgubo spomina, 

• tajijo izgubo vida, sluha in gibljivosti, 

• tajijo občutke, kot so osamljenost, zavračanje ali strah, deloma tudi veselje, 

• vse želijo imeti vedno na istem mestu, 

• nasprotujejo spremembam, 

• ne želijo biti skupaj z ljudmi z demenco, 

• pogled je jasen in usmerjen v cilj, zavračajo stik z očmi, 

• pogosto obtožujejo druge, da so jim zastrupili hrano, nekaj ukradli. 

− Stadij II – časovna dezorientacija: 

• pogosto izgubljajo občutek za čas, 

• zamenjujejo osebe iz sedanjosti za osebe iz preteklosti, 
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• pogosto mislijo, da starši še živijo, da so otroci še majhni, 

• želijo se vrniti v svoj prejšnji dom (pogosto v obdobje otroštva, mladosti, v hišo 

svojih staršev), 

• občasno ne prepoznajo svojega zadnjega stanovanja, 

• izživljajo svoje občutke, 

• dolgoročni spomin je ohranjen, kratkoročni spomin se občasno izgublja, 

• občasno slišijo glasove, zvoke iz preteklosti (vidijo svoje slike, zaznavajo 

vonjave), 

• pogled se oddaljuje, pogosto ni usmerjen,  

• pogosto govorijo tiho in nejasno, ustvarjajo lastne besede (ne najdejo pravih 

besed), 

• pogosto so sprti s svojo okolico. 

− Stadij III – ponavljajoči se gibi:  

• gibi se ponavljajo, na primer: brisanje, hoja, zibanje, 

• nenehno petje, brundanje, tolčenje, jokanje, klicanje, 

• redko prepoznajo znane obraze, na primer svojce, sosede, negovalno osebje, 

• občasno se odzovejo na osebo in stvari iz preteklosti, 

• pogosto so izgubili občutek »jaza«, 

• odzivajo se na dotike in neposreden pogled, vendar oči hitro odmaknejo, 

• znanih opravil ne zmorejo več ali le s težka, 

• pogosto trpijo za inkontinenco. 

− Stadij IV – vegetiranje:  

• ni več lastne pobude oziroma je le neznatna, 

• ne prepoznajo svojcev (tudi če ti dnevno prihajajo na obisk), 

• ne kažejo občutkov (vsaj ne tako, da bi bili vidni za druge), 

• oči imajo pogosto zaprte, 

• ni opaznega zavedanja lastnega telesa, 

• ne govorijo več ali komaj kaj, 

• so inkontinentni (van Hülsen 2010, 64–65). 

 

Van Hülsen poudarja, da razdelitev na stadije ni statična, ampak zabrisana. Velikokrat so 

namreč opazni prehodi med stadiji, še posebej je pogosto nihanje med stadijema I in II, včasih 
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tudi med stadijema II in III. Kot pravi, pa pri svojem delu še nikoli ni doživela, da bi se kdo iz 

stadija IV vrnil v stadij II. Izrednega pomena je, da prepoznamo trenutni stadij in glede na to 

uporabljamo primerne tehnike ravnanja.   

 

 

3 DELO Z DEMENTNIMI OSEBAMI 

 

 

Delo z ljudmi z demenco je zelo kompleksno. S tem se ukvarja več strok, ki imajo različne 

poglede. Ambrožič in Mohar (2015) te poglede razdelita na medicinski pogled, ki demenco 

razlaga kot bolezen, ki nastane zaradi organske poškodovanosti možganov. Razlikuje več vrst 

demence, različne poteke demence, pogostost pojavljanja in možnosti zdravljenja. Naslednji 

je psihološki pogled, ki je drugačen od biomedicinskega. Izhaja iz vsakega posameznika 

posebej, iz njegove psihe. Poskuša ga razumeti s terapevtskega vidika in ga sprejemati kot 

sebi enakega. Tretji pogled pa je sociološki. Ta se osredotoča na družbeni in socialni kontekst 

okolja, v katerem oseba z demenco živi. To so vsi materialni viri, ki omogočajo preživetje in 

življenjske situacije, ki dajejo smisel življenju osebe z demenco. 

 

Pri demenci je treba upoštevati, da je to zelo obširna bolezen. Zajame tako fizični del človeka 

kot tudi njegov psihološki del. Obolelega moramo zato obravnavati celostno in sprejemati 

njegove primanjkljaje na vseh področjih. 

 

Človeku je treba zagotoviti dostojno življenje. Potrebno je poskrbeti in zgraditi socialno 

okolje, ki bo do človeka, ki pozablja, prijazno in potrpežljivo. Treba je ustvariti mehanizme, 

ki bodo vsaj deloma nadomestili izgubljene funkcije (Flaker v Mali in Miloševič Arnold, 

2007). To naj pri delu z dementnimi služi kot temelj. 

»Ljubite nas takšne, kot smo. Obiskujte nas in se družite z nami tudi, če ne veste, kaj bi rekli. 

Ne potrebujemo vaših besed. Bolj potrebujemo vašo navzočnost, da vam lahko zaupamo 

občutke. Še vedno smo tukaj, s čustvi in z dušo, in našli nas boste, če boste le želeli« (Bryden 

v Mali et al. 2011,56). 
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Delo s človekom, ki ima demenco, je drugačno. Sestavljeno je oziroma bi moralo biti iz 

velike mere razumevanja, sprejemanja in prilagajanja. Marsikdaj je to zelo težko. Težko je v 

nedogled ponavljati iste odgovore na ista vprašanja, pogovarjati se o vedno istih temah, 

poslušati vedno iste zgodbe, smejati se vedno istim šalam in tolažiti ter sočustvovati z vedno 

istimi skrbmi in strahovi. Kljub vsemu je to verjetno tisti lažji del. Izredno težko je namreč 

imeti pred sabo človeka, v katerem vidiš ogromno nemira, strahu, zmedenosti in mogoče tudi 

agresije, ampak mu tisti trenutek ne moreš pomagati. Ne moreš prodreti skozi navidezno steno 

v njegov svet,  v njegovo realnost. V tvoji realnosti namreč ni razloga za strah, ni ničesar, kar 

bi ga ogrožalo, ampak mu tega ne moreš dopovedati. Občutek take nemoči je zelo pogost.  

 

Pri delu z dementnim se torej srečata dve realnosti, dvojno dojemanje sveta in okolice in zelo 

pogosto dve različni sedanjosti. Kljub temu da točno vemo, da je njegov svet izkrivljen, 

moramo to dejstvo zanemariti in ga sprejeti. Delati moramo torej na njegovi ravni. 

 

Poleg tega se moramo zavedati, da se razpoloženje in sposobnost obolelega lahko spreminjata 

zelo hitro. Na nas pa je, da se tem spremembam enako hitro prilagajamo in spreminjamo svoje 

pristope oziroma metode dela. Van Hülsen (2010) pravi, da bi morali vsakič, ko srečamo 

človeka z demenco, na novo vzeti njegove »mere«, torej na novo ugotavljati, v kakšnem 

stanju se nahaja. Za boljšo predstavo povzame besede, ki jih je izrekel irski dramatik in 

pisatelj ter prejemnik Nobelove nagrade za književnost Bernard Shaw: »Edini človek, ki se 

razumno obnaša, je moj krojač. Vsakokrat, ko pridem k njemu, mi na novo vzame mere, 

medtem ko vsi drugi vedno uporabljajo stara merila v prepričanju, da še vedno veljajo« 

(Shaw v van Hülsen 2010, 17). 

 

Potrebno je torej, da prilagajamo in spreminjamo merila, da pravzaprav delujemo prek njih in 

da svoj pogled usmerimo tudi izven okvirjev. 

 

3.1 Metoda validacije 

 

Metodo validacije je v 60. letih razvila ameriška gerontologinja in sociologinja Naomi Feill. 

Iz znanih teorij in terapevtskih metod ter lastnih razmišljanj je zasnovala metodo validacije: 

empatično razumevanje. Gre izključno za razumevanje in sprejemanje človeka. 
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»Validacija po Naomi Feill torej pomeni spoštovanje, priznanje veljavnosti, spremljanje 

drugega na njegovi poti – drugega spoštujem, kar mi sporoča, jemljem kot resnično in 

veljavno ter se pri tem poskušam vživeti v njegovo situacijo« (van Hülsen 2010, 35).   

 

Človeka z demenco vedno jemljemo resno. Njegove izjave jemljemo za pravilne in resnične, 

čeprav se ne skladajo z realnostjo. Gre za edini način, ki omogoča, da komunikacija nemoteno 

poteka in da se vez med oddajnikom in sprejemnikom ne pretrga. Četudi pride do tega, je 

važno, da znova omogočimo komunikacijo.  

 

Kot pravi Perko (2007), demenca ne more biti izgovor za opuščanje skrbi in za to, da osebe ne 

bi jemali resno. 

 

Van Hülsen (2010) med cilje validacije prišteva upočasnitev procesa bolezni in 

preprečevanje, da bi se ta razvila do skrajne oblike. S tem, da osebo jemljemo resno in ji 

nudimo pomoč ter oporo, ji pomagamo, da ponovno vzpostavi občutek lastne vrednosti. Tako 

se ji poveča samozavest, kar posledično zmanjša stres in strah. S pravilno komunikacijo in 

pomočjo lahko vsaj do neke mere dosežemo, da oseba sprejme svoje preteklo življenje in reši 

morebitne konflikte iz preteklosti ali pa občutek krivde. Poleg tega validacija poskuša omejiti 

uporabo kemičnih sredstev (zdravil) in fizičnih prisilnih sredstev (fiksacije). Z vzdrževanjem 

ali celo izboljšanjem verbalne in neverbalne komunikacije skuša preprečevati umik osebe v 

stadij životarjenja. Doseči poskuša tudi dobro telesno počutje in čim večjo zmožnost 

motorike, predvsem hoje. Gre torej za doseganje višjih aktivnosti na čim več področjih. Pri 

vsem tem pa je pomembno, da poznamo telesne zmožnosti in psihične ter socialne potrebe 

obolelega. 

 

Validacija je sestavljena iz več načel in vrednot, ki jih v nadaljevanju navaja tudi avtorica 

(Feil v van Hülsen 2010, 40−41): 

I. vsak človek je edinstven in mora biti obravnavan kot individuum, 

II. vsak človek je dragocen, ne glede na to, v kakšni meri je dezorientiran, 

III. za vedenje dezorientiranih zelo starih ljudi obstaja razlog, 

IV. vedenje v starosti ni le posledica anatomskih sprememb v možganih, temveč 

rezultat kombinacije telesnih, socialnih in psihičnih sprememb, ki so se 

zgodile v življenju, 
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V. zelo starih ljudi ne moremo prisiliti, da bi spremenili svoje vedenje. Vedenje 

se lahko spremeni samo, če prizadeta oseba to hoče, 

VI. zelo stare ljudi moramo sprejemati, ne da bi jih ocenjevali, 

VII. k vsakemu življenjskemu obdobju sodijo določene naloge. Če jih človek v 

določenem obdobju ne opravi, to lahko povzroči psihične probleme, 

VIII. ko začne kratkoročni spomin popuščati, poskušajo starejši odrasli 

vzpostaviti ravnovesje s tem, da posegajo po preteklih dogodkih v svojem 

življenju, 

IX. ko se slabša vid, slišijo zvoke iz preteklosti, 

X. izraženi in priznani boleči občutki, ki jih validira (razume, čuti skupaj z 

dementnim) referenčna oseba, oslabijo, 

XI. ignorirani in potlačeni boleči občutki postajajo vedno močnejši, 

XII. empatija prispeva k zaupanju, zmanjšuje anksioznost in znova vzpostavlja 

dostojanstvo. 

 

V okviru validacije je Naomi Feill postavila pravilo, ki pravi, da s pomočjo empatije pri osebi 

z demenco vzpostavimo zaupanje. »Zaupanje ustvarja občutek varnosti, občutek varnosti daje 

moč, moč vzpostavi občutek lastne vrednosti, le – ta pa zmanjšuje stres/strah/negotovost« 

(van Hülsen 2010, 42). 

 

3.1.1 Tehnike validacije 

 

Glede na to, da delo z dementnimi od nas zahteva hitre spremembe pristopov in preklapljanje 

med različnimi metodami dela, so v sklopu validacije na voljo različne tehnike, ki se jih 

uporablja v različnih situacijah. Njihova uporaba se razlikuje tudi glede na stopnjo bolezni, saj 

so prilagojene posameznim stadijem.  

Van Hülsen (2010) navaja naslednje: 

 

− Centriranje 

S to tehniko se začne vsak pogovor, ki se izvaja po načelih validacije. Omogoča nam, 

da lahko druge stvari odrinemo na stran. Pravzaprav je to dihalna vaja, s katero 

poskušamo odriniti vse druge stvari, ki nas ta hip zaposlujejo. Na ta način dosežemo 

potreben mir v nas samih in se tako pripravimo na novo situacijo. Izvaja se tako, da se 
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osredotočimo na neko točko pod ali nad telesno sredino, nato globoko vdihnemo skozi 

nos, da napolnimo naše telo z zrakom. Izdihnemo skozi usta. Postopek ponovimo 

osemkrat. Pomembno je, da smo osredotočeni samo na dihanje. 

 

− Uporaba jasnih, vrednostno nevtralnih besed 

V komunikaciji z obolelim je pomembno, da uporabljamo  vprašalnice, kot so: kdo, 

kaj, kako, kdaj, kje. Izogibamo se besed in besednih zvez, kot sta: »zakaj« in »kako 

to«. Slednje namreč zahtevajo neko utemeljitev, ki nam je oboleli ne more dati. 

Predvsem v prvem stadiju bolezni ljudje tajijo svoje občutke. Prek omenjenih besed 

lahko občutijo, da so njihove izjave pomembne, z njimi namreč izražamo svoje 

zanimanje. V drugem stadiju se pojavi časovna dezorientiranost in so pogosta 

vprašanja v smislu »Kdaj pelje naslednji vlak, moram domov.« »Moram k mami, čaka 

me.« »Moram po otroke.«. Tudi v teh situacijah pomagajo čuteča vprašanja: »Kako je 

ime vašim otrokom?« »Kje stanuje vaša mama?« 

 

− Ponavljanje  

Pri tej tehniki gre za to, da sogovornik še enkrat ponovi bistvo tega, kar je povedala 

obolela oseba. Po možnosti se uporablja iste ključne besede. Sogovornik mora biti 

pozoren tudi na barvo glasu in ton govora. Oseba, ki je v fazi predelovanja svojega 

življenja na tak način, ko sliši svoje besede še enkrat od drugega, dobi tolažbo, morda 

tudi nov pogled ali uvid v neko situacijo. 

 

− Uporaba ekstremov 

Osebo skušamo pripraviti do tega, da misli na neko situacijo, ko je bilo nekaj še hujše 

ali pa še lepše. Na ta način oseba dobi občutek, da ima nekoga, ki jo posluša, in lahko 

da duška svoji jezi oziroma nekemu drugemu čustvu. 

 

− Predstavljati si nasprotje 

Nasprotja uporabljamo le pri negativnih stvareh, da se oseba spomni oziroma si lahko 

predstavlja lepšo stran. Po nasprotju vprašamo zato, da damo sogovorniku občutek, 

naj se ne boji, saj so tudi obdobja, ko se stvari, ki v njem zbujajo strah, ne dogajajo. 

Na primer, da nam oseba pripoveduje o tem, da nekdo prihaja v njeno sobo in jemlje 
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njene stvari, ampak le takrat, ko v bližini ni svojcev ali nobene negovalke. Zastavimo 

ji vprašanje, ali so tudi obdobja, ko se to ne dogaja. 

− Spominjanje 

S spominjanjem na preteklost se lahko med drugim pokaže rešitev, ki je bila 

uporabljena v preteklosti in bi bila ustrezna tudi za določen problem v sedanjosti. 

Oseba se spominja, kako je v preteklosti reševala podobne probleme, kakšne navade je 

imela in podobno. 

 

− Vzpostaviti pristen stik z očmi, pogled naj nato nekaj časa počiva na tej točki 

Pomembno je, da ob pravi priložnosti poiščemo stik z očmi, ki mora biti na enaki 

višini oči. Pomembno je, da ne buljimo v osebo, ampak jo gledamo z naklonjenostjo. 

Stik z očmi lahko povežemo z rahlim dotikom roke ali rame. Tako sogovornik čuti naš 

interes, ve, da nagovarjamo njega. To deluje pomirjujoče in vliva zaupanje. 

 

− Večpomenskost  

Gre za uporabo zaimkov, kot so: on, ona, ono, nekdo, nekaj. Tehnika je uporabna 

zlasti pri časovno dezorientiranih, ki pogosto uporabljajo lastne, torej izmišljene 

besede. S tem nadomestijo tiste besede, ki se jih v določenem trenutku ne morejo 

spomniti. Z uporabo zaimkov nadomestimo te izmišljene besede. 

 

− Ustrezen glas, primeren situaciji 

Višina glasu je zelo pomemben dejavnik pri delu z dementnimi. S prilagajanjem glasu 

damo drugemu vedeti, da ga razumemo in da zaznavamo njegova čustva. Če se na 

primer starostnik glasno jezi, moramo tudi mi sprva glasno povzeti razlog, zaradi 

katerega je jezen, šele nato znižamo glas na svojo običajno višino. Dobro je, da ga 

pustimo, da se še jezi, mi pa nato ponavljamo opisan način govora. Sprva glasno, 

potem normalno. 

 

− Zrcaljenje – samo v stadiju III 

Tehnika ni enostavna, vendar je lahko zelo uspešna. Pomembno se je vživeti v drugo 

osebo. Gre namreč za opazovanje in zrcaljenje njenih gibov in občutkov. Na tak način 

izražamo pozornost. Stadij III je edini primeren za izvajanje te tehnike, saj niti ne daje 

drugih možnosti za navezovanje stikov. Na tak način se lahko dementni osebi 
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približamo, navežemo stik, še vedno pa jo pustimo v njenem svetu. Tehniko lahko 

izvajamo večkrat na dan od 30 sekund do največ treh minut. Oseba postane pozorna na 

nas in čuti, da jo razumemo. 

 

− Povezovanje vedenja s človekovo temeljno potrebo, ki ni izpolnjena 

Kot temeljne potrebe so tu mišljene predvsem potreba po ljubezni, naklonjenosti in 

priznanju. Če te niso zadovoljene, se to kaže v vedenju obolelega. Vsako vedenje ljudi 

z demenco ima namreč vzrok. Potrebno ga je najti, tako lahko vedenje bolje 

razumemo in ga sprejemamo.  

 

− Prepoznati in uporabiti prednostno čutilo 

V komunikaciji z dementno osebo so čuti zelo pomembni. Naučimo se lahko, katero 

čutilo uporablja oboleli in katero čutilo je njegovo prednostno. Lahko je to 

kinestetično – oseba daje prednost tipu, rada se dotika, lahko je prednostni čut vid – 

oseba bo prej opazila barvo rož, neba, rada bo gledala fotografije, lahko pa gre za sluh 

– oseba bo dala prednost petju ptic, poslušanju glasbe in podobno. Če vemo, kateremu 

čutilu daje prednost določena oseba, bomo z njo lažje vzpostavili stik ali ji predstavili 

dejavnost, ki bi jo utegnila zanimati.  

 

− Dotiki 

Tehnika se uporablja od drugega stadija naprej. Smiselna je zaradi pešanja sposobnosti 

na področju zaznavanja. S tem, da se dotaknemo roke osebe, jo pobožamo po licu ali 

pa jo morda objamemo, nas bo zaznala, pogledala. Biti moramo pozorni, da se osebe 

dotikamo le tako, kot si želi. Z dotiki namreč lahko dosežemo zelo veliko, ampak 

lahko tudi veliko pokvarimo. Zato je pomembno, da drugo osebo dobro opazujemo in 

s tem ugotovimo, kaj ji je všeč.  

 

− Uporaba glasbe 

Za večino ljudi je glasba nekaj lepega in prijetnega. Celo takrat, ko besede vedno bolj 

izginjajo, melodije ostanejo, lahko celo besedila znanih pesmi. Dobro je vedeti, kakšna 

glasba je komu všeč. Če jo uporabljamo pravilno, to pomeni načrtno, časovno 

omejeno in prilagojeno vsakemu posamezniku, lahko poživlja in stimulira. 

 



Sirk, Nena. 2017. »Vloga svojcev pri zboljšanju kakovosti življenja dementnega starostnika.« 

Diplomska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

23 

 

Opisane tehnike je treba uporabljati premišljeno. Zavedati se je treba, da je vsak človek 

edinstven, pomembno je, da ga obravnavamo celostno in individualno. Predvsem pa ga je 

treba spoštovati.  

 

Poleg opisane obstajajo tudi druge metode za delo z osebami z demenco. Nekatere stojijo na 

temeljih validacije, druge pa se opirajo na drugačna izhodišča. 

 

3.2 Najpogostejše metode dela pri osebah z demenco 

 

Predpogoj uporabe katerekoli metode je, da se v vsakem trenutku in situaciji poskušamo 

čimbolj vživeti v človeka in da ne obravnavamo demence, ampak človeka z demenco: 

 

− Integrativna validacija 

V začetku 90. let je Nicole Richard, nemška socialna pedagoginja in gerontologinja, v 

validacijo po Naomi Feill uvedla nekaj manjših sprememb. Razlike pravzaprav 

obstajajo le v poimenovanju in prilagajanju nekaterih pravil. Osnovno validacijo, ki 

izhaja iz ameriške kulture in ameriških razmer, je torej nekoliko prilagodila nemški 

kulturi in razmeram, ki so bile takrat aktualne v Nemčiji.  

Nicole Richard je s pomočjo »jase v megli: notranja realnost dementnega« razložila 

dogajanje pri starostniku z demenco. »Drobce dogodkov in z njimi povezane občutke 

podoživljajo kot svojo notranjo resničnost. Sredi našega vsakdanjika, v megli naše 

realnosti, dementni nenadoma stoji na individualni jasi. Ta jasa v megli je za 

dementnega osebni spomin, ki se je odigral v njegovi preteklosti« (van Hülsen 2010, 

115).  

 

Sredi naše realnosti se torej nahaja oseba z demenco. Zanjo je to megleno okolje in 

ničesar ni, kar bi dopuščalo vrnitev iz te megle. To je njena realnost. Kot bi se sredi 

prostora, ki si ga ta trenutek delimo še z drugimi ljudmi, naenkrat znašli v svojem 

lastnem meglenem mehurčku, iz katerega pa ni moč izstopiti. Pri validaciji gre 

predvsem za to, da najdemo to jaso oziroma mehurček, v katerem se je oseba z 

demenco znašla, in jo podpiramo ter spremljamo pri podoživljanju njenih čustvenih 

spominov. 
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Pomembno je, da obolelega ne vlečemo nazaj v našo realnost, ampak mu skušamo 

delati družbo in mu pomagati v njegovi realnosti. Sprejmemo vsako njegovo vedenje 

in skušamo poiskati občutke, čustva, ki so do tega vedenja pripeljali. Usmerimo se 

torej na čustvo in ne na dejanja, ki izhajajo iz njega. 

 

− Orientacija v realnost 

V 60. letih sta jo razvila ameriška psihiatra Filsom in Taulbee za veterane korejske 

vojne. Ti so se marsikdaj zaradi prehudih spominov umaknili iz realnosti. Trening 

orientacije v realnost je bil razvit izključno za to, da bi s temi ljudmi lahko ponovno 

začeli komunicirati, da bi jim približali realnost in vsakodnevno življenje. Van Hülsen 

(2010) pravi, da se je ta trening šele kasneje prenesel na delo z dementnimi. Ta metoda 

je bila več let edina pri tovrstnem delu. 

 

Avtorica navaja temeljno načelo orientacije v realnost, ki pravi, da zmedenih izjav ne 

sprejemamo. Zaradi tega opozarja, da je to metodo dobro uporabljati le v stadiju I, saj 

ta stadij zahteva še veliko orientacije in konkretnega znanja. Pri napredovanju 

demence pa bi s takim načinom dela povzročili negotovost in strah.  

  

Osnova tega treninga je 24-urno izvajanje. S tem naj bi staremu človeku omogočili 

(Holden 1984 v van Hülsen 2010): 

• individualnost odraslega človeka – pomembno je videti starega človeka v njegovi 

individualnosti, ki ima poleg telesnih in psihičnih tudi čustvene potrebe. Čeprav se 

vedenje starega človeka zdi otročje, naj bo interakcija na ravni odraslih, 

• dostojanstvo, 

• samospoštovanje, 

• možnost izbire – ali želim pri treningu sodelovati ali ne, 

• neodvisnost – postati znova bolj samostojen in čim bolj neodvisen od drugih ljudi. 

 

Avtorica med drugim poudarja, da je pri tem treningu zelo pomembna doslednost. 

Vsak, ki ima stik z obolelim, naj bi poznal trening orientacije v realnost in ga redno 

izvajal. Tako naj bi obolelega večkrat na dan spomnili, kdo je, kje je, kateri čas dneva 

je, kaj se dogaja okrog njega in tako dalje. Po teh stvareh ga tudi večkrat jasno 

vprašamo in če je treba, ga popravimo. 
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Smernice za izvajanje 24-urne terapije orientacije v realnost (Folsom 1968 v van 

Hülsen 2010): 

• pregledna, urejena struktura oddelka/skupine – prostori naj bi bili brez 

ovinkastih kotov, oznake poti do stranišč morajo biti jasne, prav tako morajo biti 

jasne oznake do dnevnega prostora, kopalnice, na vratih morajo biti jasni napisi, 

• jasno odgovarjamo na vprašanja stanovalcev, 

• govorimo jasno in razločno, 

• dajemo jasna navodila, glede na okoliščine sprva nudimo pomoč, 

• spominjamo stanovalce na čas, datum, prostor in osebe, 

• stanovalcu damo čas, ostajamo pri stvari – za odgovor in dejanje mu damo čas, 

da se lahko odzove, vendar ga ves čas na to spominjamo, da ne izgubi niti, 

• smo odločni, kolikor je to potrebno, smo iskreni. 

 

Smernice so, kot je razvidno, mišljene predvsem za ustanove (domovi za ostarele ali 

psihiatrične ustanove), saj je tudi izvajanje orientacije v realnost najbolj smiselno v 

ustanovah, kjer so oboleli v celodnevni oskrbi. 

Poleg 24-urne terapije se izvaja še skupinska terapija orientacije v realnost, za katero 

van Hülsen (2010) pravi, da temelji na aktivnostih. Udeleženci teh skupin skupaj 

pojejo, kuhajo, izvajajo razne ročne spretnosti in podobno. Zelo pomembno je, da so 

skupine čimbolj homogene, da so torej razlike v zmogljivosti članov majhne. Le na tak 

način lahko skupine omogočajo doživetje uspeha, spodbujanje interesa in vključevanje 

v okolje, spodbujanje odnosa do resničnosti, preprečevanje socialnega umika ter 

pomoč pri komunikaciji. To so namreč cilji tovrstnih skupin, ki jih vodita ena ali dve 

vodji. Prav zaradi boljše homogenosti se skupine delijo na tri različne težavnostne 

stopnje: 

• osnovna skupina – sestavljena je iz članov, ki so močno zmedeni in pri katerih 

gre za močan intelektualni upad, 

• standardna skupina – člani so manj dezorientirani in zmedeni ter kažejo več 

zanimanja, niso tako umaknjeni, 

• skupina z visokim profilom zahtevnosti – namenjena je zmogljivejšim starim 

ljudem. 
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Skupine ne nadomestijo 24-urne terapije orientacije v realnost, poudarja avtorica. Ta 

namreč ustvarja potrebne osnove in krepi proces učenja. 

 

Opisana metoda ima nekaj prednosti, vendar tudi veliko pomanjkljivosti. Kot že 

omenjeno, je njena uporaba smiselna in koristna v stadiju I, v nadaljevanju bolezni pa 

ne. »Pri napredovali demenci je terapija orientacije v realnost muka, ker ne upošteva 

individualnosti, terapevt jih popravlja, korigira. Izkušnje, ki izhajajo iz dela z 

dementnimi, kažejo, da se ti ljudje samo še bolj umaknejo v svoj svet« (van Hülsen 

2010, 134).  

 

− Koncept SET 

 

Koncept je razvila dr. Barbara Romero, zdravnica in psihiatrinja, ki se že vrsto let 

ukvarja z zdravljenjem bolnikov z alzheimerjevo demenco. SET je kratica za 

samoohranitveno terapijo (nem. Selbsterhaltungstherapie). 

 

Najpomembnejši cilj te terapije je ohranjanje osebne identitete najdlje, kot je možno. 

Osnove koncepta SET (van Hülsen 2010): 

• 1. korak: zagotavljanje kontinuitete – ohranitev stanovanja/sobe v dosedanji obliki 

ter ohranitev vsakodnevnih veščin: vstajanje ob enakem času, umivanje, oblačenje, 

razporeditev obrokov in strukturiranje dneva ter prostega časa. Rutina daje občutek 

varnosti in ohranja dosedanje veščine. Enako velja tudi za osebne odnose. To 

pomeni vedno enako ravnanje, vedno enake odzive na določeno vedenje. Za svojce 

je ta del najtežji, saj je obremenitev velika; 

• 2. korak: ohranjanje občutka identitete – občutek identitete ima skupne točke z 

življenjem pred demenco in ne s človekom, ki je zaradi demence spremenjen. To 

pomeni, da so pomembne tiste stvari, zaradi katerih je oseba našla svoj mir pred 

boleznijo, torej nekdanje aktivnosti; 

• 3. korak: sprejemanje bolezni – ko nekdo izve, da je sam ali da je njegov svojec 

zbolel za demenco, mora iti skozi različne faze – od zatiskanja oči pred resnico do 

sprejemanja. Potrebno je najprej sprejeti diagnozo. To velja tako za obolelega kot 

tudi za svojce. V nadaljevanju je važno, da oboleli nima občutka, da je 

manjvreden, da se ne počuti krivega ali kot breme. Taka drža je zelo 
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pomembna tudi pri svojcih. Imeti je treba zaupanje v zmožnost spoprijemanja z 

življenjem in s prihajajočimi obremenitvami.  Na tej točki je izrednega pomena 

informiranost o bolezni. Na koncu pa mora tako oboleli, še posebej pa svojci, 

prilagoditi dnevno življenje bolezni. Dnevni ritem naj bo čimbolj ohranjen in 

rutinski. Ključnega pomena je zato načrtovanje. Poiskati je treba odgovore na 

vprašanja, kot so: kdo bo obiskal dementnega in ostal pri njemu, kdo je odgovoren 

zanj, če zboli, kdo bo poskrbel zanj, če svojci odidejo na dopust. Na tej točki gre 

poudariti še to, da ima vsak star človek z demenco pravico izvedeti za svojo 

diagnozo, razen v primeru, da tega noče. »Prikrivanje diagnoze zgolj zato, ker bi 

lahko vznemirila človeka, ni dopustno« (socialno delo z osebami z demenco v 

domovih za stare); 

• 4. korak: ohranjanje biografije – prizadeta oseba je sama pomemben vir 

informacij, ki naj bi se čim dalj ohranjale. Spomine lahko ohranjamo s 

pripovedovanjem, s pomočjo slik, videov, tonskih kaset, glasbe in tako dalje; 

• 5. korak: preprečevanje monotonosti – vsi potrebujemo tako pozitivna kot tudi 

negativna čustva. Vse to lahko vedno znova obdelujemo skozi pogovor. Če z 

dementnim človekom govorimo o preteklih dogodkih in se pri tem ne pretvarjamo, 

da je vse v najlepšem redu, lahko pride do osvoboditve starih nepredelanih situacij 

oziroma do tako imenovane katarze.  

 

Pri izvajanju vseh teh korakov je izredno pomembna vloga svojcev. Njihova vloga je 

pravzaprav pomembna v celotnem procesu demence, v vseh možnih pogledih, pri vseh 

metodah dela, torej ne le pri tej. Večinoma pri vsem tem potrebujejo pomoč in 

usmeritev, da bi znali kar čim bolje pristopiti do svojega sorodnika z demenco.  

  

Pri tem lahko pomagajo naslednji napotki (van Hülsen 2010): 

• vživeti se v svet bolnika (pomaga dementnemu in svojcu), 

• potrditi videnje bolnika, četudi ne ustreza realnosti, 

• uporabiti znanje iz njegovega sveta njemu v podporo – če se je dementni 

umaknil v svoj svet, pomeni, da v svoji predstavi živi v obdobju 30 ali 40 let prej, 

je treba to, kar pravi in dela, vključiti v vsakodnevno dogajanje. Tako se bo počutil 

bolj varnega, 

• izogibati se premajhni ali preveliki obremenitvi bolnika/stanovalca, 



Sirk, Nena. 2017. »Vloga svojcev pri zboljšanju kakovosti življenja dementnega starostnika.« 

Diplomska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

28 

 

• osredotočanje na skupne življenjske cilje – na primer zlata poroka, potovanja, 

pogovori o preteklosti. 

 

− Socialno skupinsko delo 

Metoda je uporabna pri začetni demenci, največ do stadija II. Prizadeto osebo se 

spodbuja, da ostane čim več časa aktivna in mobilna. Spodbuja se jo k socialni 

interakciji in pogovoru, pomaga se ji pri krepitvi samozavesti in posreduje se ji 

varnost. Delovanje je omejeno na krajše časovno obdobje, enkrat tedensko po tri ure 

ali dvakrat tedensko po dve uri. Včasih tudi vsak dan, vendar s krajšim časom trajanja. 

Stari ljudje se v taki skupini počutijo sprejete in izvedo, kako se drugi spoprijemajo s 

starostnimi težavami. Poleg tega je v skupini mogoče izmenjati občutke, regulirati 

vedenje in določiti norme ter vrednote (van Hülsen 2010).  

 

− Psihoterapija z ljudmi z demenco 

Do nedavnega se je psihoterapija le redko uporabljala in velja za dokaj novo obliko 

terapije pri delu z dementnimi osebami. Za razliko od drugih sme psihoterapijo 

izvajati le psihiater ali psihoanalitik. V to kategorijo van Hülsen (2010) šteje predvsem 

psihoanalizo, pri kateri pride najbolj v poštev skupinska psihoanaliza, kjer je v 

središču pozornosti celotna skupina. Uporaba je smiselna le v začetnem stadiju 

bolezni. V skupini se lahko povedo stvari, ki se drugače ne bi, marsikaj se tudi ne 

pove. Psihiater na podlagi opazovanja oblikuje svoje mnenje. 

 

− Vedenjska terapija 

Je samostojna oblika terapije, ki se ukvarja s spreminjanjem motečega vedenja. Opira 

se izključno na raziskovanje vedenja in teorije učenja. Ko se določi nek ciljni 

simptom, se uporabi različne ukrepe in metode, da se spremeni vedenjsko motnjo. 

Nekatere od teh metod so primerne tudi pri delu z osebami z blažjo obliko demenco: 

• načrtovanje prijetnih aktivnosti (glasbeni ali plesni popoldnevi, potopisno 

predavanje s fotografijami, bralne urice), 

• samonagrajevanje (pohvala, bonbon), 

• spodbujanje socialne kompetence (ponovno se naučiti pogovarjanja z drugimi 

ljudmi, lažje spretnosti v družbi). 
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Prav je, da vse metode izvaja izkušen vedenjski terapevt (van Hülsen 2010). 

  

− Miljejska terapija 

Okolje, v katerem živi oseba z demenco, jo lahko spodbuja ali ovira. Od tega so v 

veliki meri odvisni njeno počutje in kompetence. Okrog sebe naj bi torej imela 

poznano, pomirjujoče in prijazno okolje. S tem se ukvarja miljejska terapija. Njeni 

ključni elementi so konstantna čuteča referenčna oseba, ki pozna tudi bolnikovo 

biografijo, jasna, pregledna struktura dneva in umirjeno, pregledno okolje s 

pripomočki za orientacijo (Wächtler v van Hülsen 2010).   

 

− Terapija spominjanja 

Terapija spominjanja je trening spomina. Pomembno vlogo igra zlasti na verbalnem 

področju, služi tudi prepoznavanju vedenjskih vzorcev. Terapija je skupinska. 

Udeleženci se pogovarjajo o neki temi ali pa predmetu, ki ga predstavi vodja. To je 

lahko na primer stara ročna ura, ki jo vodja najprej pokaže, nato pa postavi vprašanje, 

kot je na primer: »Se spomnite tega predmeta? Gospod X, kdaj ste dobili svojo prvo 

uro?«. Iz tega se nato razvije pogovor. V primeru, da zastane, vodja spregovori o 

lastnih izkušnjah. Pomembno je, da je vprašanje vedno »Se spomnite?«. Pogosto je, da 

se v takih skupinah prej ali slej oglasijo tudi tisti, ki sicer vedno molčijo (van Hülsen 

2010). 

 

Na začetku delo v taki skupini poteka maksimalno 20 minut, kasneje pa se ta čas glede 

na aktivnost udeležencev lahko podaljšuje do maksimalno 45 minut. Skupino naj bi 

sestavljalo le 5−8 udeležencev (van Hülsen 2010). 

 

Poleg tega, da gre pri tovrstni terapiji za trening spomin, lahko služi tudi za pregled 

posameznikovega življenja. V tem pogledu uspeh predstavlja občutek integracije, torej 

sprejeti vse tisto, kar je bilo ali pa ni bilo doseženo in kar ne bo več mogoče. Glavna 

poanta je uravnoteženje razočaranj in obžalovanj z uspehom, s pozitivnimi izkušnjami 

in spomini (Posvet, center za psihološko svetovanje. 2013). 
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− Remotivacijska terapija 

Ta oblika terapije želi aktivirati ljudi z blago obliko demence. Na tak način ohranjajo 

obstoječe sposobnosti in ponovno aktivirajo tiste sposobnosti, ki so že pozabljene. 

Terapija se lahko izvaja v skupini ali individualno. Aktivnosti so različne. V domovih 

za starostnike je na primer pogost gospodinjski trening (peka peciva, zbiranje sestavin 

za sestavo obroka), v sklopu tega se udeleženec lahko tudi ponovno uči jesti sam. 

Glavno izhodišče terapije je spodbujanje čutnih dražljajev. To se izvaja v zaprtem 

prostoru, kjer se stimulirajo različna čutila na enkrat. Prostor mora biti miren, v njem 

pa blagodejni dražljaji (oprema prostora, svetlobni učinki, barve). V takem prostoru so 

lahko največ štirje udeleženci naenkrat za določen čas (uro ali dve), z njimi mora biti 

tudi oseba, ki je vredna njihovega zaupanja. Pri vsem tem sta pomembna še 

neverbalno vedenje in neverbalna komunikacija, torej stik z očmi, dotik, drža, hitrost, 

razdalja (van Hülsen 2010). 

 

− Delovna terapija  

Delo lahko ima velik terapevtski učinek. Pri demenci je zelo pomembno tudi to, da 

obolelega spodbujamo k dejanjem, torej h konkretnemu delu. S tem se ukvarja 

delovna terapija. Lahko poteka individualno ali skupinsko. Vodi jo delovni terapevt, ki 

mora poznati anamnezo in socialno vedenje obolelega. Delovna terapija mora potekati 

v obliki igre in nihče se ne sme počutiti preobremenjenega. Pomembno je, da se 

pomaga šibkejšim udeležencem in da se jih ne popravlja. Pri demenci se še posebej 

uporabljajo štiri primeri delovne terapije, in to od začetnega do napredovalega stadija 

bolezni. 

 

Prvi tak primer je orientacija. V sklopu te terapije so pomembne štiri vrste: osebna, 

časovna, prostorska in situacijska orientacija. Osebna orientacija je namenjena 

osnovnim osebnim podatkom, kot so ime, starost in podobno. To lahko poteka skozi 

igro s podajanjem žoge, z iskanjem tablic z imenom, s praznovanjem rojstnih dni, z 

uporabo fotografij in tako dalje. Časovna orientacija se izvaja s pomočjo trganja 

listkov pri dnevnem koledarju (udeleženci povejo datum), z branjem dnevnega tiska 

(datum, leto, letni čas, cene proizvodov), omenjanjem časa (velika ura s številkami), 

iger z vprašanji (na kateri dan se začne teden, na kateri dan se ljudje lepo oblečejo, 

kdaj gredo v cerkev). Prostorska orientacija zajema na primer orientacijski sprehod po 
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oddelku/domu, obisk sobe, v kateri spi udeleženec, fotografije prejšnjega doma, 

označevanje sob, stranišč in podobno. Pri situacijski orientaciji gre za razumevanje 

lastne situacije (živim v domu, kjer imam plačano bivanje in hrano, zdravstvena 

zavarovalnica krije stroške za zdravnika). Sem spadajo še izbira oblačil, ki so primerna 

letnemu času, stimuliranje voha in okusa (vohanje raznih začimb, kave, tobaka − od 

kod prihajajo, zakaj se uporabljajo, okušanje na koščke narezanega sadja, sokov, 

čajev, kave – obujanje spominov) in umivanje ter nega telesa, ki pa naj poteka le 

individualno (priprava pripomočkov za umivanje). 

 

Drugi primer so igre. To so lahko razgibalne igre, ki potekajo v hiši ali na vrtu. Na 

primer metanje v tarčo, pripovedovanje zgodb z vključevanjem gibanja, žoganje in 

podobno. Terapevt mora nujno sodelovati v igri, jo jemati resno in kazati veselje ter 

nuditi pomoč, če je ta potrebna. Kombinacijske igre so zasnovane tako, da z njimi 

treniramo več sposobnosti naenkrat, na primer spomin, govor, koncentracijo in 

socialno vedenje. Temu ustreza igra, pri kateri imamo na mizi določeno število 

predmetov, ki jih morajo udeleženci najprej poimenovati, nato jih pokrijemo in 

vprašamo, kdo se česa spomni. Število predmetov lahko postopoma večamo ali pa 

dodamo bolj redke predmete. Pomembno je, da se taka igra izvaja skupinsko, drugače 

bi posameznik lahko začutil prevelik pritisk. Kot druge možnosti iger so tu še človek 

ne jezi se, križanke, poznavanje za letni čas značilnih praznikov, ples, kegljanje, ročna 

dela, izdelava voščilnic in podobno. 

 

Tretji primer so spomin in kognitivne sposobnosti. Tudi to poteka skozi igre, na 

primer poimenovanje barv, pojmov (nadrejeni – podrejeni), polaganje slik, 

razumevanje pojmov (odkrivanje in razvrščanje kart pri igri spomin). Sem spadajo še 

fleksibilnost in tekoče razmišljanje (začnemo pregovor, ki ga morajo udeleženci nato 

končati) in delo s števili in količinami (prepoznavanje kart s številkami, računanje). 

 

Nazadnje se med delovno terapijo uvršča še zaznavanje. K vizualnemu zaznavanju 

štejemo razlikovanje barv, sestavljanka (največ šest delov), zlaganje krogov, 

kvadratov, trikotnikov. Taktilno zaznavanje – otipavanje različnih materialov, ki se 

jih tudi poimenuje, tehtanje v roki (kaj je težje). Akustično zaznavanje – glasba, 

petje, uporaba instrumentov, poslušanje in poimenovanje različnih zvokov, šumov. 
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Pogosto je tudi skupinsko oblikovanje različnih stvari iz različnih materialov v okviru 

resenzibilizacije (van Hülsen 2010) 

 

− Terapija z živalmi 

Živali so že na splošno lahko zelo dobre družabnice tudi za stare ljudi. Osebe z 

demenco niso nobena izjema. Namen terapije z živalmi je izboljšanje človekovega 

fizičnega, socialnega, čustvenega in miselnega oziroma intelektualnega funkcioniranja 

(Marinšek in Tušak v Novak in Sudec, 2014). V primeru demence so pomembni 

predvsem duševni cilji, ki stremijo k povečanju medsebojne komunikacije, pozornosti, 

zmanjševanju strahu in stresa ter občutkov osamljenosti. 

 

Pri delu z osebami z demenco moramo, kot že omenjeno, svoj pristop, metodo prilagoditi 

stopnji bolezni. Tudi pri sestavi različnih skupin moramo paziti na homogenost, torej ne 

moremo dati skupaj vseh vrst oziroma stadijev demence. Z namenom lažjega delovanja so v 

Švici v okviru projekta Oaze razvili model treh svetov, ki jih omenja tudi Müller Hergl 

(2012). Uvrščeni so v štiri skupine, ki ustrezajo različnim potrebam, preferencam, 

sposobnostim in procesnim stadijem bolezni: 

− svet neuspeha (skupina 1) – te osebe se zavedajo socialnega okolja, poznajo socialna 

pravila in spoštujejo zasebnost, sposobne so dajati pobude za aktivnosti. Pri delu s to 

skupino je treba zagotoviti udobno, domačno okolje, nabor različnih možnosti, 

individualizirane programe z aktivnostmi, priložnosti za doživljanje uspehov v 

socialnih situacijah. Izogibati se je treba povodom za razdražen odziv in situacijam, ki 

privedejo do neuspeha; 

− svet brezciljnosti (skupina 2) – osebe imajo manj smisla za socialno okolje in pravila, 

veliko hodijo, zbirajo stvari, brez da bi jih razlikovale, nimajo smisla za zasebnost in 

lastnino, na spremembe v okolju se odzovejo s stresom. Pri tej skupini se je treba 

izogibati preobremenjenosti, izbire mora biti manj, bolj so primerne manjše skupine v 

okolju z manj dražljaji, biti mora več validacije kot orientacije, okolica naj bo 

enostavna in varna, socialna stimulacija omejena, aktivnosti časovno omejene (največ 

10 minut), manj izletov; 

− svet nemoči (skupina 3 in 4) – za osebe v skupini 3 je značilno disruptivno vedenje 

brez vidnega povoda, stadiji so različni, pogosta je apatija. Za delo s to skupino so 

nujni celostno poznavanje, znana psihiatrična zgodovina in delo na primeru. Potrebno 
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je dosledno izogibanje znanim povodom za stres (lakota, žeja, hrup), osredotočanje na 

to, kaj je oseba sposobna narediti, pozorno opazovanje, ustvarjanje priložnosti za 

samostojno početje, na primer rutine. V skupini 4 so osebe brez zavednega dojemanja 

okolja, značilni so onemelost in odzivi na neposreden stik/stimulacijo. Pri delu z njimi 

je veliko fizične nege in upravljanja simptomov. Socialno stimuliranje mora biti 

nežno, običajno s senzoričnimi sredstvi (glasba, aroma, dotik), združljivost je bolj 

pomembna kot primerljivost. Oseba mora imeti v družbi spremstvo, zagotovljena 

mora biti tudi paliativna nega. 

 

Tim Kotwood, ki je velik del kariere posvetil demenci, meni, da se lahko od ljudi z demenco 

naučimo pomembnih dejavnikov za preživetje. V središče postavi osebo z demenco kot 

celostno osebo in s tem preseže negativen tradicionalen pogled, za katerega velja, da 

zdravljenje osebe z demenco ni mogoče, da pomoč ni uspešna in da ni upanja za izboljšanje 

stanja (Mali v Mali in Miloševič Arnold 2007). 

 

Vsak posameznik je oseba zase. Vsak ima svojo življenjsko pot, svoje izkušnje, potrebe, 

znanje, stiske in želje. Ne glede na opisane metode, tehnike in terapije je najprej treba 

upoštevati prav to edinstvenost, se ji prilagoditi in skladno z njo delati. Ne glede na to, katera 

stroka (medicinska, psihološka, sociološka) ima boljši pogled na demenco, nam lahko samo 

vsi trije pogledi skupaj predstavijo celotno sliko.  

 

 

4 SKUPNOSTNA SKRB 

 

 

Skrb za ljudi z demenco je lahko zelo različna. Kot že omenjeno, jo je treba prilagoditi 

posamezniku pa tudi stopnji bolezni. Dejstvo je, da oseba z demenco potrebuje pomoč. Brez 

nje namreč težko živi samostojno.  

 

Kljub temu večina obolelih starostnikov živi v svojem domačem okolju in uporablja 

neformalne oblike pomoči, to so družina, prijatelji, sosedje, drugi znanci. Ta oblika pomoči se 

včasih kombinira s formalno obliko in skupaj se povežeta v komplementarni sistem (Flaker v 

Mali in Miloševič Arnold 2007). 
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Strokovnjaki, ki skrbijo za posameznike z demenco v okviru organizirane oskrbe na domu, to 

so največkrat socialni delavci, poskrbijo, da sistem pomoči neprekinjeno deluje. Uporabnika 

povežejo z vsemi izvajalci storitev, ki lahko zagotovijo zadostno in čim bolj kakovostno 

oskrbo. Pri vsem tem gre tudi za pomoč svojcem, ki skrbijo za starostnika z demenco, na 

primer dodatne informacije in usposabljanje, poglobljena osebna pomoč in podpora, da bi 

zdržali obremenitve, ki jih doživljajo. Krog ljudi oziroma služb, ki se ukvarjajo z osebo z 

demenco, je lahko precej širok. Za zagotavljanje kakovosti življenja osebe z demenco ima 

torej socialno omrežje zelo velik, pravzaprav ključen pomen (Flaker v Mali in Miloševič 

Arnold 2007). 

 

Tabela 4.1: Samostojno življenje osebe z demenco ob ustrezni podpori 
 

                                      Organizirana pomoč na domu 

             Patronažna služba Psihiatrična služba 

 

          Prostovoljci Oseba  Osebni zdravnik 

 

 Prijatelji Sosedje  

                                                          Svojci 

 

Vir: Flaker v Mali in Miloševič Arnold (2007, 92). 

 

4.1 Problem stigme 

 

Družba osebe z demenco pogosto vidi kot drugačne. Demenca je etiketa. Posledično so 

oboleli velikokrat stigmatizirani, nerazumljeni. Njihovo vedenje je marsikdaj nesprejeto, celo 

obsojano in je predmet posmeha. O tem, kakšen položaj imajo osebe z demenco v družbi, 

lahko najbolj verodostojno pove Christine Bryden, ki izhaja iz lastnih izkušenj. Pri komaj 46 

letih je namreč dobila diagnozo alzheimerjeva demenca. Poudarja, da v družbi prevladujejo 

stereotipi in predstave samo o višjem stadiju bolezni, ko človek ne more več funkcionirati. 

Proces, ki poteka od postavljene diagnoze do smrti, pa je povsem spregledan. Ta proces je 
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postopen, človek v tem času še marsikaj zmore. Ljudje ne poznajo značilnosti demence, zbuja 

jim le občutke strahu in odpora. Okolica navadno le preži na znake, ki bi potrdili diagnozo in 

človekovo nesposobnost za določena opravila. Oseb z demenco nihče ne vpraša za mnenje in 

jih ne upošteva. Prav stigma, ki jo okolje nadene osebam z demenco, jih pahne v socialno 

izolacijo in hitro poslabšanje stanja. Bryden med drugim navaja ravnanja okolice, ki najbolj 

motijo obolele z demenco (Bryden v Mali, Miloševič Arnold, 2007, str. 67): 

 

− pokroviteljski odnos ljudi iz okolja, 

− nerazumevanje njihovih težav, 

− napačne predstave drugih o tem, kako se počutijo, ne da bi jih zares poslušali in 

poskušali razumeti (ljudje z demenco vedo, kakšno je življenje brez demence, drugi pa 

ne vedo zares, kako je živeti z demenco), 

− če okolica prevzame nadzor nad njihovim življenjem, to pelje v njihovo odvisnost in 

nemoč. 

 

Da stigmatizacija močno vpliva na osebe z demenco, so pokazali tudi rezultati raziskave 

»Delo z dementnimi osebami: Priprava modela obravnave oseb z demenco«. Osebe z 

demenco naj bi bile v domačem okolju prav zaradi stigmatiziranega položaja socialno 

izolirane. Njihovi socialni stiki naj bi bili omejeni izključno na svojce, ki skrbijo za njih. 

Običajno osebe z demenco tudi živijo s temi svojci. Vidne pozitivne spremembe na področju 

socialne mreže se pokažejo s pričetkom življenja v domu za ostarele, kjer se socialni stiki 

ponovno razvijejo in razširijo. Rezultati kažejo tudi na to, da so pogosto svojci tisti, ki osebam 

z demenco omejijo stike z drugimi ljudmi, ker se počutijo neprijetno zaradi neprimernega 

vedenja obolelega, ki je povsem drugačno od tistega pred boleznijo. Pogosto jih tudi 

zaklepajo v stanovanje, da bi preprečili morebitno tavanje po mestu. S takim početjem so 

osebe z demenco povsem izolirane od socialnega okolja. Krog prijateljev in znancev je vse 

ožji (Mali v Mali in Miloševič Arnold 2007). 

 

Vse stereotipno mišljenje, premajhna ozaveščenost ljudi, sramovanje svojcev, po drugi strani 

pa tudi pretirana pomoč, ko bi naredili vse namesto človeka z demenco (namesto da bi ga 

spodbujali, da čim več naredi sam), onemogoča kakovostno skrb. Posledično se kakovost 

preostanka življenja osebe z demenco znajde pod vprašajem. Kakovost življenja je sicer 

relativna, vendar je eden izmed pogojev zanjo vsekakor tudi sprejemanje in upoštevanje 
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sočloveka. Tudi Ramovš (2003) poudarja, da je prvi pogoj za kakovostno staranje to, da 

upoštevamo celotnega človeka, skupaj z vsemi njegovimi razsežnostmi in potrebami pa tudi 

zmožnostmi, možnostmi in nalogami. 

 

4.2 Formalna oblika pomoči 

 

Formalna pomoč obsega širok spekter različnih oblik in programov, ki so namenjeni vsem 

starim ljudem, ki zaradi različnih razlogov potrebujejo takšno ali drugačno pomoč. Osebe z 

demenco zagotovo spadajo med najbolj ranljive skupine starejših ljudi, ki potrebujejo več 

oblik pomoči. Ta je na voljo tudi v domačem okolju obolelega. Ramovš (2003) pravi, da 

pomoč in nega na domu spadata med precej dobro razvite oblike. Organizacija patronažne 

zdravstvene nege in znanje ter izkušnje patronažnih sester v Sloveniji po njegovih besedah 

spadajo v svetovni vrh. Poleg medicinske oskrbe je na voljo tudi socialna pomoč na domu. Pri 

nas smo jo začeli uvajati v 90. letih. Organizaciji tovrstne pomoči so se posvetili predvsem 

centri za socialno delo pa tudi domovi za ostarele in zasebniki. Delo opravljajo posebej za to 

usposobljeni delavci. Gre za zelo učinkovit program sodobne socialne skrbi za stare ljudi, ki 

potrebujejo tujo pomoč. To potrjuje tudi njegov hiter razvoj, ki je hitrejši od predvidenega.  

 

Tako pri nas kot tudi drugod po svetu naraščajo potrebe po oddajanju starih ljudi v 

institucionalno varstvo. Pri pojavu demence so te potrebe še toliko večje. V primerih, ko je 

nujna delna ali popolna preselitev starega človeka v novo okolje, avtor navaja nekatere 

zahteve, ki jih upoštevajo tovrstni sodobni programi. Zahteve so sicer mišljene za starostnike 

na splošno, vendar so zelo dobri temelji tudi pri osebah z demenco: 

 

− človeka čim bolj zgodaj, že pred potrebno preselitvijo duševno pripraviti nanjo, 

− oblikovati novo stanovanjsko okolje tako, da je čim bolj podobno domačemu, torej 

čim manj institucionalno in množično, 

− organizirati kakovostno pomoč staremu človeku tako, da ga »obravnava« čim manj 

različnih ljudi in da so ti čim bolj stalni, 

− njegove domače, sorodnike ali prijatelje pripraviti že pred preselitvijo na ohranitev 

tesnih osebnih odnosov s starim človekom v novem okolju, če to ni možno, pa 

poskrbeti s primernim prostovoljcem za ustvarjanje novega osebnega odnosa. 
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Programov za popolno oskrbo starih ljudi, torej tudi ljudi z demenco, je več (Ramovš 2003): 

 

− Domovi za celodnevno varstvo – to so domovi za ostarele, ki so pri nas lahko državni 

ali pa zasebni. Razporejeni so po vsej državi, v povprečju je v enem domu nastanjenih 

čez 200 varovancev, med katerimi so poleg starostnikov tudi druge skupine ljudi, ki 

potrebujejo nastanitev in nego. Kar se tiče materialne preskrbe, so naši domovi na 

visoki ravni.  

− Oskrbniške družine – človek, ki ne more bivati doma, je nastanjen v tuji družini, ki 

se poklicno in službeno posveča oskrbi starih ljudi. V bistvu gre za vzporednico 

rejniških družin za otroke. Gre za velik korak k deinstitucionaliziranemu socialnemu 

varstvu. 

− Dnevno varstvo – namenjeno je starejšim ljudem, ki so v domači oskrbi, ampak čez 

dan, medtem ko so drugi družinski člani odsotni, niso zmožni živeti sami. V dnevnih 

centrih je za njih poskrbljeno glede prehrane, čistoče, razvedrila, počitka in drugih 

potreb. 

− Hišne skupnosti – so novejši program za stare ljudi, ki potrebujejo polno tujo oskrbo. 

Od klasičnih domov se razlikujejo po arhitekturni zasnovi stavbe in prostorov in po 

sestavi zaposlenih. Cilji tovrstnih skupnosti so združiti zasebno in skupno ter pri tem 

omogočati dober nadzor in varnost za zelo nesamostojne stanovalce, ustvariti majhne 

skupnosti, ki so med seboj ločene z namenom, da vladata domačnost in zasebnost, 

obenem pa so med seboj dovolj povezane, da je oskrba lahko dobra in poceni, 

postaviti oskrbo na novem poklicnem profilu hišnih gospodinj (ves čas delovnega 

dneva je prisotna ista gospodinja, tako da deluje skupaj z oskrbovanci kot člen 

skupine), tesno sodelovati s svojci in prostovoljci zunaj. Eno tako hišno skupnost 

sestavlja sedem oskrbovancev in tri hišne gospodinje. Vsak oskrbovanec ima svojo 

sobo s prho. Vseh sedem sob ima izhod na skupni krožni hodnik, s katerim sta 

povezana skupna dnevna soba in kuhinja. Obroke v kuhinji lahko pripravljajo tudi 

svojci. Pot iz lastne sobe do skupnega prostora in kuhinje je kratka, tako da jo lahko 

obvladajo tudi tisti z napredovalo demenco. Izkušnje kažejo, da so stanovalci po 

nekajmesečnem bivanju v taki skupnosti postali bolj umirjeni in bolj komunikativni.  

 

Zadnje omenjene hišne skupnosti so pri nas šele na začetku razvoja in zato niso tako 

pogoste. Sam koncept pa je, zlasti za ljudi z demenco, zelo dober. V tujini lahko 
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zasledimo podobne. V Avstraliji so take skupnosti sestavljene iz skupaj 36 klientov, ki 

so razdeljeni v skupine po devet. Sobe so razporejene okrog skupnega prostora, gre za 

tako imenovano živo sredino. Povezanost skupin je fleksibilna, saj obstajajo vmesna 

vrata. Vsaka taka enota ima lasten zunanji prostor in vsi prostori so v pritličju, tako da 

imajo izhod na prosto. Potrebe klientov in zaposlenih so enakovredne – sobivanje. 

Tudi v ZDA imajo tako imenovani »Green House«. Štirideset stanovalcev živi v štirih 

hišah, ki so razporejene v mestni četrti. Tudi tu imajo enoposteljne sobe, ki vodijo v 

bivalni in jedilni prostor. Pri negi s širokim razponom delovnih nalog so prisotni laični 

pomočniki, ki so podrejeni inštruktorju (socialni delavec) (Müller Hergl, 2012). Pri 

vseh teh skupnostih so strokovno usposobljeni delavci, torej negovalci, zdravniki, 

kuharji in podobno, le gostje, podporna ekipa od zunaj. 

 

Od formalne pomoči imajo pogosto najpomembnejšo vlogo socialni delavci. Še posebej 

takrat, ko je oseba z demenco sprejeta v institucionalno varstvo, denimo v dom za ostarele. 

Njihova strokovna pomoč pa je lahko prisotna in tudi zelo dobrodošla že prej. Ne samo za 

osebe z demenco, ampak tudi za njihove svojce. Socialni delavec pri delu z enimi in drugimi 

prevzame več profesionalnih vlog: 

 

− nosilec ali koordinator primera (angl. case manager/coordinator) – gre za 

posredovanje med uporabnikom in njegovim okoljem. Socialni delavec vzpostavi stike 

z vsemi ustreznimi službami, uporabniku pomaga uveljaviti njegove pravice, spremlja 

njihovo uresničevanje in koordinira delo vseh, ki sodelujejo v tem procesu (Hepworth 

in Larsen v Mali in Miloševič Arnold 2007); 

− načrtovalec skrbi (angl. care manager) – uporabnik potrebuje dobro in zanesljivo 

organizirano pomoč. Socialni delavec zagotavlja ustrezne storitve za oskrbo 

uporabnika in usklajuje delo različnih izvajalcev. Ta vloga omogoči več osebnega 

stika z uporabnikom, zato je bolj primerna za delo z osebami z demenco od prejšnje; 

− izvajalec prve socialne pomoči; 

− svetovalec – usmerjanje posameznikov, družin, skupin in skupnosti z nasveti, s 

prikazom alternativnih možnosti, posredovanjem potrebnih informacij; 

− učitelj – socialni delavec daje uporabnikom vse potrebne informacije, znanja in 

spoznanja. Ta vloga je na področju demence izrednega pomena; 
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− pobudnik, organizator in vodja skupine za samopomoč svojcev oseb z demenco in 

skupine za samopomoč oseb z demenco; 

− vodja ali strokovni delavec dnevnega centra za osebe z demenco; 

− koordinator specializirane pomoči na domu za osebe z demenco; 

− zagovornik potreb oseb z demenco – to vlogo socialni delavec prevzame takrat, ko 

institucije ne delujejo v skladu s potrebami ljudi. Gre za zbiranje podatkov, za 

pogajanje z ustreznimi službami in poskuse vpliva na odločitve institucij; 

− koordinator dejavnosti za pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem na 

lokalni ravni; 

− posredovalec življenjskih zgodb oseb z demenco njihovim neposrednim 

oskrbovalcem – v domu, dnevnem centru in podobno (Miloševič Arnold v Mali in 

Miloševič Arnold 2007). 

 

Pri sprejemu v dom za ostarele postopek sprejema prav tako vodi socialni delavec, ki osebo z 

demenco popelje v novo življenjsko okolje in obenem zagotavlja, da pri tem čim bolj aktivno 

sodelujejo tudi svojci. Med drugim mora pripraviti tudi biografije stanovalcev z demenco. Te 

so nujne za izdelavo osebnih načrtov in za individualno obravnavo stanovalcev. Poleg 

individualnega dela s stanovalci je vedno zelo pomembno tudi individualno delo s svojci. 

Slednje mora socialni delavec dojemati tudi kot pomočnike, saj imajo izkušnje z življenjskimi 

navadami, osebnimi značilnostmi in z željami ter interesi stanovalca z demenco (Mali v Mali 

in Miloševič Arnold 2007).   

 

4.3 Vloga svojcev 

 

Doživljanje svojcev v celotnem procesu, ki ga ustvari demenca, je nepredstavljivo. Na 

tovrstne vloge se ni mogoče pripraviti, ne glede na to, ali so se z boleznijo srečali že kdaj prej 

in koliko o njej vedo. Vsekakor pa je za tiste, ki niso dobro ozaveščeni, še toliko težje. Čeprav 

v literaturi mnogokrat naletimo na to, da je treba sprejemati bolezen takšno, kot je, sprejemati 

vedenje, ki odstopa od vseh družbenih norm, sprejemati obolelega v celoti, je za svojce to 

nemalokrat težko dosegljiv cilj. Njihovo potrpljenje se lahko večkrat znajde na preizkušnji. 

Poleg tega je naloga, skrb za obolelega družinskega člana, lahko zelo nehvaležna, saj v 

zameno pogosto dobijo agresivne in žaljive odzive, ki so vse prej kot znak hvaležnosti. Svojci 

zelo težko dobijo potrditev, da sploh delajo v pravi smeri. Znajdejo se pred težkim 
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vprašanjem, kako svojemu ljubljenemu zagotoviti čim višjo raven kakovosti življenja, z 

ozirom na to, da se celo kakovost njihovega lastnega življenja znajde pod velikim vprašajem. 

Gledati, včasih celo živeti za človeka, ki si ga zelo dobro poznal, ki ti je pomemben, kako 

postaja popoln tujec celo samemu sebi in ni več podoben niti svoji lastni senci, je vloga, za 

katero verjetno ni pravih besed, ki bi jo dovolj dobro opisale.  

 

Za osebe z demenco so ključnega pomena odnosi. Iz njih črpajo vire moči, poleg tega so 

mnogokrat njihova vez s preteklostjo. Družina je po navadi na prvem mestu glede teh 

odnosov. Kot smo že omenili, se s pojavom bolezni rado dogaja, da se prej široko razprta 

socialna mreža začne počasi ožiti. Svojci so zato še toliko bolj pomemben vir odnosov in 

pomoči, saj za obolelega postajajo in predstavljajo edino vez z zunanjim in resničnim svetom.  

 

Za osebe, ki so zbolele za demenco, najpogosteje skrbijo ravno zakonci in odrasli otroci. Pri 

slednjih se vloge pogosto zamenjajo, saj prevzamejo tako rekoč vlogo staršev svojih staršev. 

Raziskave so pokazale, da oskrbovalci, torej tudi svojci, tri četrtine svojega dneva namenijo 

oskrbi za obolelo osebo. Ta čas in kompleksnost oskrbe pa se z napredovanjem bolezni 

podaljšuje (Aguglia v Perak in Štambuk 2013).  

 

S pojavom demence pride do sprememb v celotni družini, še posebej pri tistih svojcih, ki 

prevzamejo glavni del oskrbe. Spremenijo se vloge, spremeni se način življenja. Gre za 

ogromen in težak izziv. Kljub temu pa bolezen nima le negativnega vpliva na življenje 

svojcev. Demenca lahko namreč okrepi in spremeni naš občutek za stvari, ki so v življenju 

pomembnejše. V tempu vsakdana je ta občutek nemalokrat oslabljen in zanemarjen, če ne 

celo napačen. Trajne spremembe, ki jih prinaša demenca, nam lahko predstavijo nek nov 

zorni kot, nov pogled na stvari, na podlagi katerega lahko nato spremenimo neustrezne 

življenjske navade in vzorce.  

 

S pojavom demence se torej na udaru znajde vsa družina. To pomeni, da celotna družina 

potrebuje pozornost za optimalno delovanje in prilagoditev. Potrebe svojcev so prevečkrat 

spregledane ali pa niso razumljene, velikokrat jih tudi sami potlačijo na račun skrbi za 

bolnega družinskega člana. Vse to povzroča veliko tveganje, da padejo v depresijo, zbolijo za 

drugo boleznijo ali prezgodaj umrejo (Walsh v Mali in Mešl, Rihter 2011).  
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Življenjska doba ljudi je vedno le daljša in svojci, ki skrbijo za obolelega člana, so tudi 

čedalje starejši. Pogosto imajo že sami zdravstvene težave, ki se s skrbjo za svojca še 

povečujejo. Psihična izčrpanost in poslabšanje zdravja lahko oskrbovalca pahneta v depresijo 

in tesnobo. Poleg tega dolgotrajna skrb za obolelega zahteva prekinitev dotedanjih socialnih 

stikov s prijatelji, z znanci in drugimi. Poseže torej na raven medčloveških odnosov in s tem v 

ozadje postavi temeljno potrebo po povezovanju z drugimi ljudmi. Raziskave kažejo, da 

veliko svojcev meni, da star človek od njih pričakuje popolno oskrbo in pomoč. Zelo malo pa 

jih je mnenja, da jih star človek razume in bi bil pripravljen sprejeti tudi druge oblike pomoči 

(Mali in Miloševič Arnold, 2007). 

 

Družine različno ravnajo v zvezi z boleznijo družinskega člana. Vzdušje v družini tudi ni ves 

čas enako in lahko prehaja med različnimi oblikami. Izkušnje iz prakse kažejo na štiri tipe 

družin oziroma štiri tipe družinskih okolij (Gamse v Mencej 2009): 

 

− pozitivno družinsko okolje – družina se za bolnika zanima, pripravljena se je 

prilagoditi novi situaciji, se učiti in zbirati različne informacije, 

− negativno družinsko okolje – družina je do bolnika odklonilna, želi se ga rešiti, ga 

premestiti v dom za stare, ga prepustiti v oskrbo drugim. Za obolelega je tako okolje 

negativno, neugodno za zdravljenje, zato so uspehi zdravljenja slabi, 

− lažno pozitivno okolje – družina se za bolnika zanima, žrtvuje, ga pretirano ščiti. 

Tudi tista dela, ki bi jih lahko opravil sam, naredijo namesto njega. Oseba, ki skrbi za 

bolnika, potrebuje njegovo nemoč, za lastno priznanje, 

− pasivno družinsko okolje – družina za bolnika stori malo. Svojci stojijo ob strani in 

čakajo druge, da delajo (socialno delo z osebami z demenco v domovih za stare). 

 

Odzivi svojcev na demenco so odvisni predvsem od njihove informiranosti o bolezni. Mali in 

Miloševič Arnold (2007) pravita, da svojci v prvi fazi večinoma prikrivajo težave obolele 

osebe pred drugimi. S tem nemalokrat onemogočijo pravočasno in ustrezno obravnavo 

obolelega. Obnašanje svojca z demenco mnogi tudi zanikajo in iščejo opravičila. Zlasti zaradi 

nepoznavanja bolezni, ne razumejo znakov demence in tega, zakaj obolela oseba bega ter ne 

skrbi več za prehrano in osebno higieno.  
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Sodeč po raziskavi, v kateri so opazovali osebe z demenco, ki so v domski oskrbi, je 

sodelovanje svojcev v veliki meri prisotno. Mnogi pogosto obiščejo svojega obolelega 

sorodnika. Po dogovoru ga lahko tudi odpeljejo ven in ga do dogovorjene ure pripeljejo nazaj 

v dom. Lahko ga vzamejo tudi domov na krajši obisk ali dopust. Zaposleni v domu po navadi 

svojcem priporočajo, da so ob obiskih aktivni in da so prisotni ob raznih praznovanjih in 

prireditvah. Znano je, da se osebe z demenco po navadi razveselijo svojih obiskovalcev, kar je 

možno iz izraza na obrazu razbrati tudi pri tistih, ki verbalne komunikacije ne zmorejo več. 

Nekateri pa lahko zaradi obiska postanejo razdražljivi. To se pogosteje pojavlja takrat, ko so 

bili odnosi z obiskovalcem že prej slabi. Tudi odzivi svojcev ob obisku so različni. Pri osebah 

s hujšo obliko demence, kjer je težko vzpostaviti stik in verbalno komunikacijo, se mnogi 

počutijo prizadete in nepotrebne (Mali in Miloševič Arnold 2007). 

 

Vloga svojcev pri skrbi za obolelega sorodnika je vsekakor velika. Gre namreč za neprestano, 

vsakodnevno skrb. Naloga je širokega obsega in zato zelo naporna. Ne zajema samo 

zadovoljevanja vsakodnevnih temeljnih potreb obolelega. Potrebni so stalno učenje, iskanje 

informacij, boj za pravice. Pa ne samo to. Veliko energije gre že samo za to, da se z boleznijo 

sploh sprijaznijo, da najdejo nov način življenja, ki je v vseh pogledih prilagojen bolezni. 

Vložiti morajo tudi veliko potrpljenja, da se ne bi nehote poslužili napačnega ravnanja. 

»Potrebno je bilo veliko strpnosti in včasih sem šla na vrt, da sem se pomirila in se izognila 

temu, da nisem mame prizadela« (Železnik 2012, 79).  

 

Da bi bile stiske svojcev čim manjše, so jim na voljo svetovalni telefoni in skupine za 

samopomoč. Oboje deluje v okviru Spominčice – slovenskega združenja za pomoč pri 

demenci. Skupino za samopomoč je leta 2003 ustanovil dr. Aleš Kogoj. Vodi jo strokovnjak 

na področju demence in je namenjena vsem svojcem, ki skrbijo za osebe z demenco v 

domačem okolju. Svojci pridobijo znanje in informacije za uspešno oskrbo ter nego osebe z 

demenco. Naučijo se, kako komunicirati z njim, in načrtovati lažjo prihodnost ob osebi z 

demenco. Pomembno je tudi razbremenjevanje osebnih stisk, zato v okviru skupine potekata 

pogovor s strokovnjakom za demenco in medsebojna izmenjava izkušenj (Spominčica 

Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci. 2013 - 2017). 

Da bi lahko svojci čim več prispevali h kakovosti dementnega starostnika, je zelo pomembno, 

da si ne zatiskajo oči pred boleznijo. Važno je, da se čim prej sprijaznijo z njo in pričnejo 

iskati informacije. Ključnega pomena je predvsem to, da zgodaj prepoznajo simptome in še 
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pravi čas poiščejo pomoč. Pri demenci je sicer težko zagotoviti kakovost življenja. Ogromno 

pripomore že to, da družina in drugi bližnji prevzamejo svojo vlogo. Da so prisotni. To, da 

ima obolela oseba ob sebi vsaj nekoga od svojih, je veliko vredno. Pravzaprav lahko to 

pomeni tudi drugačen, morda počasnejši razvoj bolezni in blažjo simptomatiko. Nujno pa je 

upoštevati, da morajo svojci kljub vsemu obdržati določeno distanco. Poskrbeti morajo tudi 

zase, vzeti si morajo čas. Le na tak način se lahko izognejo izgorevanju, depresiji, tesnobi, 

zdravstvenim težavam in socialni izključenosti. Zavedati se morajo, da imajo še vedno tudi 

svoje lastno življenje, ki ga morajo živeti, da imajo svojo družino, prijatelje in vse ostalo. 

Prav zaradi tega je dobro, da v primeru, ko skrbi ne zmorejo več sami, poiščejo dodatno 

pomoč oziroma vsaj razmislijo o institucionalnem varstvu svojega dementnega sorodnika. 

Tovrstne odločitve so vselej težke, ampak so velikokrat nujno potrebne.  

 

Skratka, za ljudi z demenco je izredno pomembno, da imajo poleg sebe svojo družino. Svojci 

pa s svojo skrbjo ne smejo pretiravati. Obolelemu je treba pustiti svoj prostor in mu dati 

možnost, da opravila, ki jih je še sposoben početi, opravi kar se da samostojno. Prav pri teh 

stvareh pa svojce rado zanese. Flaker et al. (2008) pravijo, da osebe z demenco priznavajo, da 

se s svojci večkrat sporečejo prav zato, ker ti ne upoštevajo njihovih sposobnosti. Zaradi tega 

imajo večkrat občutek, da jim svojci vsiljujejo svojo voljo, jim ne pustijo, da bi še kaj 

samostojno opravili, in želijo, da se povsem prepustijo pomoči drugih oseb.  

 

Osebe z demenco si v odnosu s svojci najbolj želijo pogovora, pri katerem je zelo pomemben 

način komunikacije. Poleg tega od njih pričakujejo še pozornost, vztrajnost, potrpežljivost, 

prilagodljivost, strpnost in spoštovanje. Ne marajo pa, če jih želijo nadzorovati, jih obtožujejo 

in še posebej, če jim ne verjamejo, jim dajo le redko prav in jim sporočajo, da ne zmorejo 

(Mali et al. 2011).  

 

Za svojce je pomembno, da upoštevajo želje obolelega sorodnika. Na tak način lahko 

pridobijo določene smernice, kako skrbeti zanj. S skrbjo vsekakor ne smejo pretiravati, 

pomembno je, da jo sproti prilagajajo trenutnemu stanju oziroma trenutni situaciji. Poleg tega 

naj njihovo vedenje ne bo tako, kot da bi skrbeli za otroka. Zavedati se je treba, da gre za 

odrasle osebe, ki imajo določene primanjkljaje ali tako imenovane posebnosti. Delo z njimi in 

odnos do njih naj bo temu primeren. 
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5 EMPIRIČNI DEL 

 

 

5.1 Opredelitev problema 

 

Staranje je del življenja. Z njim se vsi srečujemo vsakodnevno. Prek svojih bližnjih in drugih 

znancev lahko dobimo vpogled v to obdobje življenja in na nek način postanemo del njega. 

Vsi pa nimajo sreče, da bi svojo starost preživeli zdravi in vitalni. Marsikdo se v tem obdobju 

sreča z demenco, kar pomeni popoln preobrat v njegovem življenju pa tudi v življenju 

njegovih bližnjih. Zlasti za tiste, ki prevzamejo skrb za obolelega svojca.  

 

Vsem, ki so del tega preobrata, se odpre nov svet. Za marsikoga se ta svet pogosto zdi 

brezupen. Poleg drugih stvari je naenkrat polno novih informacij. Potrebno je veliko novega 

znanja in novih ravnanj. Skratka, gre za učenje z veliko začetnico, ki je pravzaprav 

življenjskega pomena. Prav na tej točki pa se velikokrat pojavi problem, ki se nanaša na 

nepoznavanje bolezni in neozaveščenost glede ravnanja svojcev s svojim sorodnikom, ki se 

spopada z demenco.  

 

Demenca je nenehen boj vseh, ki so kakorkoli vpleteni. Poznavanje njenega poteka in 

simptomatike ter pravilno ravnanje je ključno pri ohranjanju kakovosti starostnikovega 

življenja. Raziskovalni del te diplomske naloge je zato usmerjen na področje ozaveščenosti 

svojcev in na njihovo vlogo, ki jo imajo pri skrbi za kakovost življenja dementnega 

starostnika. 

 

5.2 Cilji raziskovanja 

 

Cilji raziskave so torej usmerjeni na svojce obolelih z demenco in se nanašajo predvsem na to, 

kolikšna je njihova ozaveščenost o demenci, kolikšna in kakšna je njihova vloga v življenju 

obolelega sorodnika in še, ali je bolezen vplivala in kako je vplivala na njihovo življenje. 

 

Raziskovalna vprašanja so: 

 

1. Kako dobro so svojci dementnih starostnikov ozaveščeni o tej bolezni? 
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2. Kakšno vlogo imajo svojci pri izboljšanju kakovosti življenja obolelega sorodnika? 

3. Kako bolezen vpliva na celotno družino? 

4. Kam se svojci najprej obrnejo po informacije in pomoč? 

 

5.3 Raziskovalna metodologija 

 

Raziskovalni pristop naloge je kvalitativni, saj bosta uporabljena skupinski intervju oziroma 

fokusna skupina in intervju. »Pri kvalitativnem raziskovanju prevladujejo tehnike, ki dajejo 

osebam svobodo, da izrazijo svoj pogled na svoj način, da odgovor prosto oblikujejo in ob 

tem razmišljajo ter poglobijo svoje razmišljanje tudi v dialogu« (Marentič Požarnik 2001 v 

Lamut in Macur 2012, 142). V tem primeru je ta način pridobitve podatkov najbolj praktičen 

in ponuja najboljšo rešitev.  

 

Da bi prišli do cilja te raziskovalne naloge, se je treba obrniti neposredno na svojce in na 

osebo, ki vsakodnevno dela z ljudmi z demenco. Vzorec teh ljudi bo zajet v občini Tolmin.  

 

Vzorec predstavljata dve družini, s katerima bo izvedena fokusna skupina. V obeh družinah je 

eden izmed članov zbolel za demenco. Skupinski intervju bo potekal z eno družino naenkrat. 

Skozi pogovor bodo razkrili del svoje izkušnje, ki je bila prav zagotovo življenjskega 

pomena. Sicer bo šlo za bolj laičen pogled, ki pa bo prav zaradi tega toliko bolj pristen. Poleg 

obeh družin bo del vzorca tudi zaposlena v Domu upokojencev Podbrdo – enota Tolmin, s 

katero bo izveden intervju. Slednja opravlja delo varuhinje na zaprtem oddelku, imenovanem 

Sonček. Gre za oddelek, ki je zasnovan posebej za dementne starostnike in je od ostalih 

fizično ločen z drsnimi vrati. Njene izkušnje bodo ponudile strokovni vpogled v 

problematiko. Kasneje bodo dobljeni podatki analizirani in bodo pripeljali do sklepne 

ugotovitve.  

 

Kot že omenjeno, bosta metodi zbiranja podatkov fokusna skupina in intervju, ki sta za to 

raziskavo najbolj primerni. Predhodno bosta sestavljena dva merska instrumenta, ki bosta 

zasnovana kot polstrukturiran vprašalnik, po katerem bo potekal intervju. Ta bo omogočal 

večjo fleksibilnost, saj se ga bo med izvedbo intervjuja lahko nekoliko spremenilo oziroma 

dopolnilo. Pričakovati namreč gre, da se bo vmes razvil pogovor, da bo kakšno vprašanje 

izpuščeno ali pa dodano. 
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Podatki bodo torej dobljeni s strani dveh družin in ene zaposlene. Najprej bodo narejeni 

transkripti obeh fokusnih skupin in intervjuja. Na podlagi teh bo izveden izbor relevantnih 

kategorij in izdelana analiza, ki ji bo sledila razprava. Pričakovano je, da se bodo dobljeni 

podatki med seboj razlikovali, mogoče si bodo celo nekoliko nasprotovali. Gre namreč za 

osebne, individualne izkušnje in mnenja. Poudariti je treba, da ugotovitev ne glede na podatke 

ne moremo posploševati na celotno populacijo.   

 

 

 

6 ANALIZA PODATKOV IN RAZPRAVA 

 

 

Za natančnejšo analizo zbranih podatkov je bil najprej izveden izbor relevantnih kategorij, ki 

hkrati predstavljajo glavne točke razprave. 

 

Tabela 6.1: Izbor relevantnih kategorij 

Izkušnje  

Seznanjenost, 

izkušnje z demenco 

Napredovanje znanja 

o demenci skozi 

izkušnje 

Način ravnanja 

 

Spremembe  

Šok ob izgubi 

partnerja 

Opravljanje 

vsakodnevnih 

opravil 

Pogovor z ženo 

Opažanje prvih 

sprememb v vedenju 

Stričeva 

samostojnost 

 

 

Učenje  

Pridobivanje prvih 

informacij o 

demenci 

Učenje za ravnanje 

in skrb 

 

 

Vpliv 

 Občutki svojcev 

Vpliv bolezni na 

življenje svojcev 

Nova vsakodnevna 

opravila 

Stričevi občutki 

Vpliv zdravil 

Mamino/Stričevo 

vedenje 

Stričev/Mamin odziv 

Težki trenutki 
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Svojci  

Pristop k svojcem 

Občutki svojcev 

Pogovor s svojci 

Sprejemanje stanja 

Znanje, razumevanje 

in predstave svojcev 

Vzpostavljanje 

kontakta s svojci 

Vzrok za 

odklonilnost 

Neznanje pri 

postavljanju 

obolelega na noge 

Vpliv na svojce 

Najhujši primeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedenje  

Različna vedenja in 

njihov vzrok 

Potreba po pomoči 

Pomen hrane 

Nezaupanje svojcev 

 

 

Vključevanje  

Sugeriranje s strani 

zaposlenih 

Vključevanje 

svojcev v oskrbo 

Vključevanje 

svojcev v preteklosti 

Zadoščenje svojcev 

 

 

 

 

 

 

 

Kakovost življenja 

Pomoč obolelemu 

svojcu pri 

vsakodnevnih 

opravilih 

Oskrba v domu za 

ostarele 

 

Sodelovanje svojcev 

pri oskrbi 

Načini preživljanja 

časa z mamo/s 

stricem 

Sodelovanje svojcev 

pri oskrbi 

Sodelovanje med 

svojci in zaposlenimi 

Izboljševanje 

kakovosti življenja 

obolelega starostnika 

Deljenje 

odgovornosti 

Prispevanje k 

izboljšanju kakovosti 

življenja 
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Zavedanje, da lahko 

doleti vsakogar 

 

 

Za lažje razumevanje nadaljnje analize podatkov in razprave je smiselno še enkrat omeniti, da 

sta bili fokusni skupini opravljeni z dvema družinama, ki imata sorodnika z diagnozo 

demenca. Prva fokusna skupina je potekala s tremi družinskimi člani, svojci dementne gospe. 

Od tega je bila ena ženska – hči in dva moška – zet in vnuk. Izvedena je bila 28.5.2016, na 

njihovem domu.  V drugi fokusni skupini so sodelovali štirje družinski člani, svojci gospoda z 

demenco. Od tega je bil en moški – sin in tri ženske – sestra in dve nečakinji. Skupinski 

intervju je potekal 10.6.2016, na domu ene od nečakinj. V obeh skupinah je v večji meri torej 

šlo za ožja sorodstvena razmerja. 

Intervju je bil opravljen z varuhinjo, zaposleno v Domu upokojencev Podbrdo – enota Tolmin 

in sicer 11.2.2017, na njenem delovnem mestu. 

 

6.1 Izkušnje  

 

Glede seznanjenosti z demenco se je izkazalo, da svojci v preteklosti po večini niso imeli 

bistvenih izkušenj ali znanja o tej bolezni. Nekateri se z demenco prej še nikoli niso srečali in 

zato z njo niso imeli nikakršnih izkušenj, nekateri so za njo že slišali, lahko so tudi poznali  

nekoga, ki se je spopadal z njo, vendar s problemom vseeno niso bili dobro seznanjeni. Izmed 

vseh je izstopal le odgovor ene od nečakinj v drugi družini, ki je imela izkušnje z demenco, 

zaradi narave svojega poklica, že prej. Da je seznanjenost z demenco med svojci na splošno  

slaba je v intervjuju potrdila tudi varuhinja, zaposlena v domu za ostarele. Na eno od vprašanj 

je namreč odgovorila, da imajo svojci malo znanja o bolezni in da si stvari pogosto tudi 

napačno razlagajo. 

 

Ozaveščenost javnosti o demenci torej ni ravno močna točka, čeprav je pomembno poudariti, 

da se na tem področju kažejo napredki. Bolj kot bo javnost ozaveščena, manjša bo 

stigmatizacija, ki je močno prisotna tako za obolele kot tudi za njihove svojce in predstavlja 

veliko oviro pri spopadanju z boleznijo. S področjem ozaveščanja se pri nas najbolj ukvarja 

društvo Spominčica – slovensko združenje za pomoč pri demenci. Pod svojim okriljem vodi 

razne skupine za samopomoč, posvetovalnice, neformalna srečanja oseb z demenco, 
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imenovana Alzheimer Cafe, izobraževanja za javne delavce in vse, ki so kakorkoli v stiku z 

osebami z demenco, izdaja pa tudi glasilo Spominčica.  

 

Z izkušnjami pride tudi znanje. To so potrdili vsi udeleženci fokusnih skupin, ki so dejali, da 

je njihovo znanje o demenci, odkar imajo obolelega sorodnika, napredovalo. Nekateri so 

dobili nov pogled na to problematiko, izoblikovali so si nov pristop do takih ljudi. Strinjali so 

se, da  se je v dani situaciji preprosto treba odzvati in da je pomembno kako. »Ko se enkrat 

znajdeš v taki situaciji, se moraš znajti. Veliko je novih informacij, novih problemov in 

situacij. Življenje gre naprej. Vsak dan pomeni nekaj novega, vsak dan se učiš« (hči iz prve 

fokusne skupine). Poudarjen je bil tudi pomen prakse, saj teorija in gole informacije ne 

koristijo dovolj. 

 

Demenca je bolezen, ki napreduje. V njenem poteku ni točke obstanka, kjer bi stagnirala. To 

nam daje vedeti, da mora skupaj z boleznijo napredovati tudi znanje. Odgovori v fokusnih 

skupinah to potrjujejo. Svojci se iz dneva v dan spopadajo z novimi preizkušnjami. Čeprav 

skozi izkušnje, ki jih pridobivajo pri skrbi za obolelega, njihovo znanje napreduje, se učenje 

pravzaprav nikdar ne konča. Gre za proces, ki nima končne točke oziroma to predstavlja 

zadnja faza bolezni, ki se konča s smrtjo obolelega.  

 

Nova znanja ne zajemajo zgolj tega, kakšna bolezen je demenca, kako se kaže in kako 

napreduje, gre tudi in še posebej zato, da svojci usvojijo načine pravilnega ravnanja z osebo, 

ki ima demenco. Pristopi se razlikujejo od posameznika do posameznika. O načinu dela z 

dementnimi je spregovorila tudi varuhinja v intervjuju. »Moraš malo tudi psihološko ga 

pogledati, kakšen tip je, kako je usmerjen. Tako da, recimo je deset ljudi in ti moraš imeti do 

vseh taktiko. Za vsakega drugačno. Tudi navodila, za vsakega posebej drugačna navodila, ker 

jih drugače razume. Enemu bolj glasno, enemu bolj po tiho. Pravilno prihajat« (varuhinja).  

 

Literatura nam ponuja veliko različnih metod dela z dementnimi. Nekatere od njih so bile v 

tej nalogi že opisane. Najpomembnejše pa je, da se prilagodimo posamezniku, njegovim 

trenutnim potrebam in zmožnostim. Da mu stopimo naproti, mu prisluhnemo in ga začutimo. 

»Je treba biti pa zelo pozoren, da si z njimi, da jim prisluhneš, umirjeno, da kontaktiraš, da te 

sprejmejo. Res, da si z dušo in s telesom prisoten« (varuhinja). Iz tega lahko zaključimo, da 
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nam vsa literatura in vse metode, opisane v njej, ne bodo pomagale, če pri delu z dementnim 

ne bomo zares pri stvari. Ne le z glavo, temveč tudi s srcem. 

 

6.2 Spremembe 

 

Spremembe pri demenci se sčasoma kažejo pri vse več človekovih funkcijah. Kažejo se tako 

na individualni ravni kot tudi na ravni medosebnih odnosov. S tem, ko bolezen napreduje, 

osebe z demenco vedno težje opravljajo vsakdanja življenjska opravila, vsakodnevno 

doživljajo neuspehe, dejanja so vedno bolj nepovezana, pogosto izražajo občutke jeze, obupa 

in strahu (Mali v Mali in Miloševič Arnold 2007). 

 

Svojci, ki so bili udeleženi v fokusnih skupinah, so prve spremembe pri sorodniku opazili 

prav pri opravljanju vsakodnevnih opravil in pri vedenju. V prvi družini so najprej opazili 

mamino pozabljivost in izgubljenost. »Pri teh vsakdanjih opravilih smo začeli najprej opažati 

spremembe. Pozabljala je kupiti stvari, v kuhinji je delovala izgubljeno, njene jedi niso bile 

več iste« (hči iz prve fokusne skupine). Spremembe so se kazale tudi v vedenju: »Meni se je 

zdelo čudno, da ni več tako prijazna do mene, kot je bila prej. Večkrat sem jo tudi slišal jokati 

in govoriti samo s seboj« (vnuk iz prve fokusne skupine). V drugi družini je sin povedal, da je 

oče pričel zanemarjati hišo, prav tako si ni več kuhal obrokov, kot je to počel prej. »Opazil 

sem tudi, da je imel včasih kakšno čudno pripombo ali pa vprašanje« (sin iz druge fokusne 

skupine). Ena od nečakinj pa je opazila, da je stric ne obiskuje več tako pogosto kot prej.  

 

Vsi svojci so torej opažali precej izrazite spremembe pri vedenju in navadah svojih 

sorodnikov. Razlike so se pokazale v tem, kako hitro so opazili prve spremembe. S tem so 

imeli največ težav v drugi družini, saj je njihov sorodnik živel samostojno življenje v svoji 

hiši, torej z njim niso imeli vsakodnevnih stikov. Prav tako nekateri od njih sprememb sprva 

niso jemali resno in so jih pripisali starosti. V prvi družini je trajalo kar dve leti, da so vse 

znake vzeli dovolj resno in se odločili, da sorodnico odpeljejo na preiskave k zdravniku. Pri 

tem je treba upoštevati, da so začetki demence pri njihovi sorodnici časovno precej sovpadali 

z izgubo njenega partnerja, zaradi česar bi bilo začetne spremembe mogoče pripisati 

stresnemu in težkemu življenjskemu obdobju v času žalovanja.  
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Čeprav se demenca kaže s precej resnimi simptomi in spremembami, jo je nemalokrat težko 

prepoznati. Zlasti njeni začetki so lahko zelo prikriti in njene znake lahko zlahka spregledamo 

in pripišemo starosti ali pa raznim stresnim situacijam. Poleg tega je pomembno, da vemo, da 

se simptomi in celoten potek bolezni lahko zelo razlikujejo od posameznika do posameznika. 

 

6.3 Učenje 

 

S pojavom demence v družini se za njene člane odpre novo poglavje, ki zahteva nove 

informacije in novo znanje. Sodeč po odgovorih svojcev, so prve informacije dobili od 

strokovnih delavcev, predvsem zdravnikov in psihiatrov. Nekateri so podatke o bolezni iskali 

prek spleta in razne literature, svoje znanje so nato posredovali ostalim članom družine. Iz 

odgovorov sicer ni bilo zaslediti večjih težav pri zbiranju prvih informacij, vsekakor pa je bilo 

prisotno veliko samoiniciative. Slednja je bila ključnega pomena tudi pri varuhinji. Pri učenju 

za delo z dementnimi je namreč največ sama poskušala, prebirala literaturo in si delala 

zapiske. Poleg tega se je samostojno udeležila več predavanj in delavnic, nekatera pa so bila 

tudi v okviru doma za ostarele, v katerem je zaposlena. Predavanja in delavnice so ji služile 

kot dopolnilo, nadgradnja in potrditev, ki jo je potrebovala pri oblikovanju svojih pristopov in 

svojega načina dela.  

 

Nobena bolezen ne izbira. Za nobeno bolezen ne obstaja primeren čas. Vsaka največkrat udari 

nepričakovano in obolelega ter njegove bližnje postavi na preizkušnjo z neznanim koncem. 

Tu se ponovno kaže pomen ozaveščenosti in informiranosti. Za prestajanje katerekoli 

preizkušnje je namreč to eno izmed močnih orožij. Za doseganje boljše ozaveščenosti pa je 

več kot potrebna prej omenjena samoiniciativa, ki so jo pokazali tudi svojci in strokovna 

delavka, udeleženi v tej raziskavi. Dejstvo je, da nam nihče ne bo nikoli postregel z vsemi 

odgovori, ki bi nas povsem zadovoljili. Pomembno je, da sami na različne načine in na 

različnih mestih iščemo posamezne dele informacij, iz katerih lahko na koncu sami sestavimo 

najbolj smiseln odgovor.  

Rihter (2007) govori o tem, kako se odzivi svojcev na demenco razlikujejo in da so odvisni 

predvsem od informiranosti o bolezni. Opozarja, da veliko svojcev na začetku prikriva težave 

obolelega pred drugimi ali pa jih zanika, kar onemogoča, da bi bila oseba z demenco 

pravočasno deležna ustrezne obravnave (Rihter v Mali in Miliševič Arnold 2007).  
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Svojci v tej raziskavi so večje težave imeli s tem, kako ravnati z njihovim sorodnikom in kako 

zanj skrbeti. Povedali so, da se je brez izkušenj včasih težko že samo pogovarjati z obolelim. 

Nekateri so se svojega obolelega sorodnika sprva celo izogibali. Po njihovih izkušnjah se 

sčasoma vsega navadiš. Ponovno pa so izpostavili dejstvo, da učenje kljub vsemu poteka vsak 

dan. 

 

6.4 Vpliv 

 

Z gotovostjo lahko trdimo, da ima demenca na splošno ogromen vpliv. Med prebiranjem 

različne literature lahko večkrat zasledimo izraz »družinska bolezen«. Demenca je bolezen, ki 

v prvi vrsti vpliva na obolelega človeka in na vse, ki so kakorkoli v stiku z njim in na 

kakršenkoli način skrbijo zanj. Zelo pogosto se vse življenje vseh, ki so udeleženi, podredi 

bolezni. To večinoma predstavlja velike probleme, ki se sčasoma kažejo na vse več področjih. 

V obeh fokusnih skupinah je bilo veliko govora o občutkih, ki so jih oziroma jih še doživljajo 

svojci. Pogosto so izražali zaskrbljenost, strah, žalost in razočaranje. Nove razmere v družini 

so vsi opisali kot zelo stresne in čustveno naporne. Povedali so, da je potrebno veliko 

prilagajanja, medsebojne komunikacije in pomoči. Zelo pomembno je sodelovanje med 

družinskimi člani. Eden od svojcev je dejal, da je skrb za obolelo sorodnico poleg tega, da je 

bila obremenjujoča, na nek način tudi povezala družino.  

 

Vpliv se je po njihovih besedah kazal tudi z novimi vsakodnevnimi opravili, ki so zajemala 

predvsem skrb za obolelega, v drugi družini pa tudi skrb za njegovo hišo in živali. 

 

O vplivu demence na svojce je že bilo opravljenih več raziskav. Ena od njih je prišla do 

ugotovitev, da svojci v domačem okolju sami nosijo celotno breme skrbi. Kot posledice 

občutijo obremenjenost, zaskrbljenost, strah in osamljenost. V tej raziskavi so svojci kot 

težave največkrat navajali preobremenjenost, zdravstvene težave, finančne probleme, ki jih je 

prinesla skrb za dementnega sorodnika, nenazadnje pa tudi nerazumevanje in nepoznavanje 

demence. Izkazalo se je tudi, da je svojcem najpomembnejše poskrbeti za sorodnika z 

demenco, zato pri tem pozabijo nase. Po drugi strani so v isti raziskavi osebe z demenco 

zaupale, da domačim nočejo biti v breme in bi marsikaj rade postorile še same, a jim svojci, ki 

skrbijo zanje, tega ne dovolijo (Mali v Mali in Miloševič Arnold 2007). 

 



Sirk, Nena. 2017. »Vloga svojcev pri zboljšanju kakovosti življenja dementnega starostnika.« 

Diplomska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

53 

 

Več raziskav je pokazalo tudi to, da svojci, ki skrbijo za dementnega starostnika, bolj pogosto 

zapadejo v depresijo in tesnobo, izražajo negativna čustva in imajo celo več psihičnih motenj 

kot ostali ljudje. Nekatere ugotovitve kažejo, da kar 50 % oskrbovalcev v prvem letu skrbi 

doživi depresijo. Kot najpogostejše težave navajajo težave s spanjem, kronično utrujenost, 

prebavne težave in pomankanje časa zase (Mali v Mali in Miloševič Arnold 2007). 

 

Iz vsega navedenega je hitro razvidna obsežna problematika, ki zadeva svojce in druge, ki 

skrbijo za človeka z demenco. Velika nevarnost je, da vse težave sčasoma pripeljejo do 

izgorevanja in s tem lahko tudi do resnih zdravstvenih težav. »Najpogostejši občutek, ki se 

pokaže pri večini svojcev, je tako imenovan sindrom izgorevanja. Gre za stanje izčrpanosti, 

nemoči in bolezni, ki negovalcem onemogoča skrb zase, kaj šele za dementnega pacienta« 

(Jones 1996, 89).  

 

Udeleženci fokusnih skupin v naši raziskavi so povedali nekaj besed tudi o vplivu bolezni na 

njihovega obolelega svojca. V drugi družini so zaupali, da se je njihov sorodnik večkrat 

počutil nekoristnega in da je postal žalosten in prestrašen. Opisali so tudi njegovo večkrat 

zmedeno in nemirno vedenje. Sorodnica iz prve družine ima po besedah svojcev večkrat 

halucinacije, spopada se tudi s paranoidnostjo. Ob rednem jemanju naj bi zdravila po besedah 

vseh umirila nekatere simptome. Težave pa se pojavljajo pri nadzorovanju jemanja zdravil. 

Oba sorodnika z demenco naj bi jih namreč večkrat zavračala ali pa popolnoma prenehala 

jemati. 

 

Mnogi svojci se sčasoma odločijo za nastanitev obolelega sorodnika v dom za ostarele. 

Razlogi za to so sicer lahko različni, največkrat pa enostavno ne zmorejo več vseh naporov. 

Na tak način se izognejo izgorelosti, ki je, kot že omenjeno, najpogostejši občutek. To 

odločitev so sprejeli tudi svojci obeh družin. Povedali so, da ni bila lahka. Posebno v prvi 

družini je zahtevala čas in veliko pogovorov. Na koncu je prevladalo dejstvo, da se stanje 

slabša, da je skrb vedno bolj kompleksna in zato prenaporna. Glede na to, da so vsi člani 

zaposleni oziroma se še šolajo, gre za povsem razumno odločitev, ki je verjetno predstavljala 

edino rešitev. Tudi člani druge družine so dejali, da niso imeli druge izbire. Glede na to, da je 

njihov sorodnik živel sam, v svoji hiši, si je mogoče predstavljati, da je bila skrb zanj še 

dodatno otežena. Ena od nečakinj je mnenja, da je sorodniku bolje v domu in da je takšna 

odločitev na nek način vsem prinesla olajšanje.  
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Med najtežje trenutke je hči v prvi družini štela tiste, ko je mama ne prepozna več. Takšni 

dogodki jo razumljivo zelo prizadenejo. Tudi varuhinja je v intervjuju omenila prav te 

trenutke in jih prav tako označila za zelo težke in žalostne. O njih je govorila kot o najhujših 

primerih, kjer so svojci vidno prizadeti. Med drugim je povedala še to, da je delo z 

dementnimi težko in izčrpavajoče. Večkrat je poudarila, kako pomembno je, da zna ločevati 

med zasebnim in poklicnim življenjem. Le na tak način je lahko učinkovita in funkcionalna na 

obeh področjih. Ta vrlina ji prav tako omogoča, da njeno delo ne vpliva nanjo v prostem času.  

 

Kot pozitiven vpliv dela z dementnimi je varuhinja omenila to, da lahko zaradi izkušenj in 

znanja svetuje in pomaga drugim, ki se srečujejo s problemi, ki jih prinaša demenca ali starost 

na splošno. Tudi svojci so deležni tovrstnih pozitivnih vplivov.  

 

Slednje je pomembno spoznanje, ki je lahko koristno pri izvajanju pomoči svojcem. Svojci 

zaradi skrbi za osebo z demenco lažje prepoznajo individualne potrebe ostalih članov družine 

in postanejo bolj tolerantni za tuje probleme. Vse pozitivne izkušnje vplivajo na njihov 

osebnostni razvoj, posledično pa vplivajo tudi na starostnika z demenco (Mali v Mali in 

Miloševič Arnold 2007). 

 

6.5 Svojci 

 

Svojci doživljajo demenco zelo raznoliko. Občutki, ki jih doživljajo, so različni, velikokrat 

pomešani in nejasni. Predvsem zaradi tega so njihovi odzivi na celotno dogajanje 

nepredvidljivi in marsikdaj težavni. Varuhinja poudarja, da je zelo pomemben pravilen pristop 

do svojcev. Po njenem mnenju je treba takoj vzpostaviti stik z njimi. Slednji je edini način, ki 

strokovnim delavcem omogoča pridobitev zaupanja s strani svojcev. Prav zaupanje pa je 

temelj dobrih odnosov, ki so nujni za dobro medsebojno sodelovanje.  

 

Med občutki svojcev se po besedah varuhinje pogosto pojavlja krivda. Počutijo se krive, ker 

so sorodnika prepustili v domsko oskrbo, ker jih sorodnik ne prepozna več in za celotno 

njegovo stanje. Počutijo se prizadete, prestrašene in zmedene. Posledično se pogosto znašajo 

nad zaposlenimi v domu za ostarele. Izrednega pomena so zato pogovori s svojci. Varuhinja 

se pogosto poslužuje odkritih pogovorov, še posebno s tistimi svojci, ki najbolj iščejo napake 
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in so najbolj zahtevni. Na tak način se pri večini lahko reši nastale konflikte, svojci se naučijo 

drugače odzivati in lažje sprejmejo stanje takšno, kot je. 

 

O občutku krivde pri svojcih piše tudi Mali (2007), ki navaja podatke, pridobljene s strani 

svojcev. Ti so opozorili na različne stiske, ki jih doživljajo po odhodu sorodnika z demenco v 

dom za ostarele. Pri starših so večkrat opazili, da pogrešajo svoj dom, kar je v njih sprožilo 

občutek krivde, saj so v večini primerov sami predlagali odhod v dom. Tovrstni občutki so se 

še okrepili, ker dom za ostarele nudi premalo zasebnosti, ker so sorodniki tam še vedno 

osamljeni in ker je za oskrbo na voljo premalo osebja. Svojci so se pogosto spopadali z 

dvomi, ali je za sorodnika v domu za ostarele dovolj dobro poskrbljeno. Obremenitev so jim 

povzročali tudi obiski, saj so jih zaradi službenih obveznosti omejili, nekateri pa so jih 

povsem opustili, ker se niso mogli soočiti s hitrim napredkom bolezni. Raziskava je pokazala, 

da zaradi številnih stisk in ovir nemalo svojcev opušča stike s starši v domu za ostarele (Mali 

in Miloševič Arnold, 2007).  

 

Strokovni delavci se pogosto srečajo s tem, da svojci zavračajo pomoč in da so na splošno 

odklonilni. Varuhinja se strinja s tem, da svojci vsekakor potrebujejo pomoč. Zavračanje 

lahko pomeni, da se spopadajo z določenimi ovirami ali zavorami, ki pa jih je mogoče rešiti s 

pogovorom. Nekateri niso takoj dostopni, zato jih je treba vplesti v pogovor. Važno je, da se 

odkrije vzrok, ki povzroča kakršnokoli zavračanje. Večinoma gre za nerazumevanje stanja in 

napačne razlage, ki si jih svojci ustvarijo sami.  

 

Pomoč je potrebna tudi pri fizičnem rokovanju svojcev s svojim dementnim sorodnikom. 

Največ težav se kaže pri postavljanju obolelega z vozička na noge. »Nimajo ta pravih znanj, 

kako nekoga, ki je na vozičku, postavit na noge, brez da bi jim padel. Tako da, večkrat je 

potrebna še naša asistenca, da ne bi vsi skupaj šli po tleh« (varuhinja). 

 

6.6 Vedenje 

 

S težavami se vsak spopada na svoj način. Slednji je odvisen tudi od vrste drugih dejavnikov, 

ki so prisotni v določenem obdobju ali situaciji. Pri svojcih, ki imajo svoje obolele sorodnike 

v domski oskrbi, varuhinja največkrat opaža že omenjeno odklanjanje pomoči ali pogovorov, 

zanikanje, zaprtost in to, da stalno iščejo napake pri zaposlenih in pri oskrbi. Iz tega sledi 
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dejstvo, da svojci največkrat potrebujejo pomoč, morda celo več kot oboleli. Pri mnogih je 

največja težava v sprijaznjenju z boleznijo, zato je zelo pomembno, da so zaposleni stalno v 

stiku z njimi in da se težave sproti rešujejo.  

 

Pogosto je izraženo tudi nezaupanje do zaposlenih v domu za ostarele in v njihovo oskrbo. 

Varuhinja je povedala, da se nemalokrat dogaja, da svojci pridejo na obisk in opazujejo 

zaposlene pri delu. Zanimivo je, da veliko svojcev skuša težave rešiti s tem, da sorodniku 

prinašajo hrano. Najpogosteje so to sladkarije in razno sadje. Na tak način poskušajo zapolniti 

vse praznine. To, da ima njihov sorodnik apetit in da poje obroke, jim veliko pomeni. Na nek 

način jih pomirja. V nasprotnem primeru so zaskrbljeni, celo frustrirani. Krivdo največkrat 

zopet obračajo na zaposlene. Obtožujejo jih, da njihovemu sorodniku ne ponudijo hrane, ki so 

mu jo prinesli, v skrajnih primerih celo, da ga stradajo.    

 

Pri delu s svojci se je resnično treba zavedati, da imajo tudi oni svoje potrebe. Njihovo 

nezaupanje, zaprtost, zanikanje in druga vedenja so največkrat posledica strahov in frustracij, 

ki jih doživljajo ob gledanju svojega ljubljenega, ki izgublja svojo lastno identiteto. Družina 

obolelega pravzaprav ostaja edina vez z njegovo identiteto. Zato je pomembna. Važno je, da 

si strokovni delavci pa tudi ostali, ki so v stiku s svojci, zavedajo tega in se trudijo vzpostaviti 

ter ohranjati stik z njimi. V pomoč je lahko že odkrit pogovor, ki svojcu predstavi drug vidik, 

mu olajša sprejemanje bolezni in ga morda tudi motivira za v prihodnje.  

 

6.7 Vključevanje  

 

Tako za obolele starostnike kot tudi za njihove svojce je pomembno, da slednji sodelujejo in 

se vključujejo v oskrbo. Tudi ko je starostnik nastanjen v domu za ostarele. Za njegove fizične 

potrebe je tam poskrbljeno, zaposleni se trudijo tudi za zadovoljitev potreb na čustveni ravni. 

Kljub temu pa ima družina pri tem po navadi ključno vlogo.  

Čačinovič Vogrinčič (2007) potrjuje, da družinskih vezi ni mogoče v celoti nadomestiti, zato 

je pomembno, da se jih ohranja in uresničuje. Sodelovanje doma in družine označuje kot 

delovni odnos, v katerem lahko potekajo odprti pogovori. Ta odnos omogoča več let trajajoč 

projekt, ki povezuje vse udeležene, to pomeni sostanovalce, medicinske sestre, delovne 

terapevte, zdravnike, socialne delavce, starega človeka in družino (Čačinovič Vogrinčič v 

Mali in Miloševič Arnold 2007). 
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Pomembnosti vključevanja svojcev se zavedajo tudi zaposleni v domu za ostarele, ki po 

besedah varuhinje pogosto poskušajo sugerirati nanje. S tem želijo doseči sodelovanje pri 

raznih dejavnostih oziroma svojcem na nekoliko bolj posreden način pokažejo, kako in pri 

čem se lahko vključijo v oskrbo. Kot najpogostejša vključevanja navaja pomoč pri hranjenju, 

prinašanje raznih priboljškov pa tudi to, da svojci svojega starostnika odpeljejo v bife na kavo 

ali na sprehod pred dom.  

 

Prav te načine uporabljajo člani obeh družin, ki so sodelovale v fokusnih skupinah. Svojega 

sorodnika obiskujejo redno, večkrat na teden in mu pomagajo pri obrokih, po potrebi ga tudi 

preoblečejo in mu pomagajo na stranišče, skupaj gredo na sprehod ali kavo, v drugi družini z 

njim celo kartajo. Povedali pa so, da je vse odvisno od trenutnega fizičnega in psihičnega 

počutja njihovega sorodnika. Potrebno je sprotno prilagajanje glede na trenutne potrebe in 

trenutno vzdušje. Morebitne spremembe tudi na splošno spremljajo in so o njih redno 

obveščeni. 

V preteklosti je bilo zaradi splošnega boljšega stanja dementnih oskrbovancev veliko lažje in 

pogostejše sodelovanje s svojci. Varuhinja, ki je v domu zaposlena že več kot 16 let, od tega 

že devet let dela na oddelku za demenco, je povedala, da so takrat večkrat prirejali čajanke ali 

kulturne prireditve. Na tak način so lažje privabili svojce in mnogi so redno prihajali. Po 

njenem mnenju je to veliko pripomoglo, da je bilo zaupanje v zaposlene in v celotno oskrbo 

večje. Svojci so bili bolj pomirjeni, zadovoljni, dobili so nekakšno zadoščenje. 

 

6.8 Kakovost življenja 

 

Glede kakovosti življenja ni preprostih odgovorov. Ne samo pri starostnikih, ampak pri vseh 

populacijah. Kakovost je relativna, za vsakogar je lahko drugačna. Odvisna je od neštetih 

dejavnikov, ki se skozi čas lahko precej spreminjajo.  

 

Strokovnjaki so zastavili mnoge cilje za skrb za stare ljudi. Ti so vedno bolj usmerjeni v 

kakovost življenja. Pri kakovosti življenja pa je treba vedeti, kaj to pomeni za posameznika, 

saj na posameznikovo življenje vpliva ogromno objektivnih in subjektivnih dejavnikov 

(Nolan et al. 2001).  
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Kadar je govora o kakovosti življenja pri starostnikih z demenco, je veliko govora tudi o 

podpori, ki jo potrebujejo stari ljudje na splošno. Mali in Miloševič Arnold (2007) opozarjata, 

kako pomembna je podpora pri doseganju starostnikovih lastnih ciljev s strani institucije in da 

je še zlasti pri tistih z demenco treba upoštevati koncept perspektive moči. Potrebujejo namreč 

veliko podpore pri ohranjanju kontrole nad svojim življenjem.  

Največkrat samo institucionalna podpora ne zadostuje. Potrebna je tudi tista s strani svojcev, 

ki je marsikdaj še bolj učinkovita. »Zelo pomemben del v mozaiku zagotavljanja 

kakovostnega življenja dementnih starostnikov v institucionalni oskrbi predstavljajo svojci« 

(Gašparovič v Lapanja 2005, 22).  

 

Člani v obeh družinah nudijo svojemu sorodniku podporo. Zavedajo se, da se kakovost 

življenja začne pri zagotavljanju osnovnih potreb, ki se večajo z napredovanjem bolezni. 

Pomembno se jim zdi, da je sorodniku v domu zagotovljena celodnevna oskrba, v katero se 

tudi sami vključujejo. Največkrat omenjajo pomoč pri hranjenju ali pitju, preoblačenje, 

umivanje, spremstvo na stranišče in podobno. Velik pomen pripisujejo sodelovanju med njimi 

in zaposlenimi v domu, ki je po njihovem mnenju dobro omogočeno. Njihovi načini 

preživljanja časa s sorodnikom so si podobni. Z njim se radi pogovarjajo, odidejo na kavo ali 

kratek sprehod, igrajo karte in tako dalje. Vse te dejavnosti se jim zdijo izrednega pomena za 

izboljšanje kakovosti življenja. Kot pravijo, ni vedno lahko, vendar je pomembno vztrajati. 

»Čeprav ne sledi dogodkom in jih pozablja, je še vedno pomembno, da si tam. Da ti je mar. Se 

mi zdi, da je vseeno pomembno vztrajati, ne da jo kar pozabiš in prepustiš drugim« (hči iz 

prve fokusne skupine). Hkrati se zavedajo, da se kakovost življenja da izboljšati le v določeni 

meri. K temu poleg zadovoljenih osnovnih potreb največ pripomorejo vsakodnevne 

malenkosti. »Pri takih rečeh bolj skrbiš vsak dan sproti. Se moraš za tiste trenutke, ko si z 

njim, potruditi, da jih narediš kakovostne« (nečakinja iz druge fokusne skupine). Kot že 

omenjeno, važna sta tudi pravilno izbran pristop in zavedanje, da včerajšnji pristop ni nujno 

prava izbira tudi za danes. 

 

O tem, kdo konkretno lahko naredi največ za izboljšanje kakovosti življenja pri dementnem 

starostniku, vsi odgovori ponujajo enotno ugotovitev. Večinoma so vsi sodelujoči, člani obeh 

družin in varuhinja, izrazili mnenje, da mora h kakovosti vsak prispevati svoj delež. Pri tem je 

mišljena tako družina kot tudi strokovni delavci, prijatelji, morebitni prostovoljci in vsi, ki so 

v stiku s starostnikom. Ponovno poudarjajo, da je pomembno biti odgovoren in da si je 
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odgovornost treba deliti tudi med seboj, važno je torej sodelovanje. Le na tak način po 

njihovem mnenju lahko vsak prispeva svoj delež, ki se sestavi v potrebno celoto. Varuhinja je 

poleg ljudi, ki naj bi sodelovali v procesu zagotavljanja kakovosti, izpostavila še pomembnost 

okolja in ambienta. Še posebno novo sprejetim v dom, ki pridejo v popolnoma neznano okolje 

in prostore, morajo zaposleni takoj zagotoviti občutek varnosti. To pomeni, da morajo biti 

stalno prisotni. Na začetku je večino oskrbovancev strah, počutijo se neprijetno in izgubljeno. 

Ponuditi jim je torej treba zatočišče, domačnost, jim biti na razpolago in jim pokazati, da 

lahko zaupajo. Na tak način s časom izgubijo strah in se lažje aklimatizirajo. 

 

Ena od nečakinj v drugi družini je izrazila zavedanje, da lahko demenca doleti vsakogar. To 

se zdi pomembno. Če bi iz takega zornega kota več ljudi gledalo na bolezen, bi najverjetneje 

bila zagotovljena boljša skrb in stigmatizacija bi bila manjša.  
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7 ZAKLJUČEK 

 

 

Upadanje duha in razuma. To je demenca. Človek zelo pogosto ostane samo še lupina 

človeka, ki smo ga poznali. Postane senca samega sebe, izgubi lastno identiteto. Demenca 

predstavlja dramatično pot za vse vpletene. Konec te poti je znan že na začetku in ni 

optimističen. Vse je samo vprašanje časa, ki ga narekuje izključno bolezen sama.  

 

Poleg obolelega so najbolj na udaru njegovi svojci. Njihov ustaljen vsakdan je s pojavom 

bolezni dodobra prevetren. Postavijo se nova pravila, ki zahtevajo vsakodnevno naporno skrb. 

Napori so iz dneva v dan večji in bolj obširni, časa za počitek ni. Okolica pogosto ne kaže 

pretiranega razumevanja in ni pripravljena izkazati podpore. Najverjetneje pa najbolj boli 

nemočno opazovanje ljubljenega človeka, ki se vsak dan bolj izgublja v svojem izkrivljenem 

svetu, ki ga ostali ne moremo doseči. 

 

Izvedena kvalitativna raziskava je postregla z odgovori na vprašanja, ki so bila ključna v tej 

nalogi. Ta vprašanja se dotikajo štirih pomembnih tem, ki se nanašajo predvsem na svojce. 

Gre za vprašanja glede ozaveščenosti svojcev o bolezni, o njihovi vlogi pri zboljšanju 

kakovosti življenja obolelega sorodnika, o vplivu bolezni na celotno družino in o informacijah 

ter pomoči, ki so jih svojci deležni. 

 

Pogovori s svojci in s strokovno delavko so nam ponudili dober vpogled v problematiko 

demence in pripeljali do ugotovitev, da bi bilo na področju ozaveščenosti treba še veliko 

storiti. Predvsem zaradi slabega prepoznavanja bolezni in zaradi stigmatizacije, ki je še vedno 

velika,  slednja predstavlja velik problem. Kljub temu kaže, da se svojci ne tako redko 

vključujejo v oskrbo dementnega sorodnika in vsaj skušajo prevzeti svojo vlogo pri 

izboljševanju kakovosti njegovega življenja. Pri tem jim je na voljo pomoč strokovnih 

delavcev, ki jim nudijo tudi veliko potrebnih informacij. Kljub temu se morajo svojci še sami 

truditi in iskati informacije ter najti način, kako obvladovati vpliv demence na njihovo 

družino, ki je po ugotovitvah zelo velik. 

 

Področje demence je zagotovo obširen družbeni problem, ki postaja še obsežnejši. Dejstvo je, 

da potrebuje našo pozornost. V prihodnosti bi bilo potrebnih še veliko raziskav, saj številna 
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vprašanja ostajajo odprta. Med drugim tudi o tem, kako svojcem izboljšati kakovost življenja 

in katere vrste terapij ponujajo najbolj blagodejne učinke pri obolelih.  

 

Znanost in z njo tudi družba napredujeta. Skrajen čas je, da se to v večji meri začne kazati na 

področju starosti in z njo povezanih bolezni, vključno z demenco. Zavedati se moramo, da je 

ob neupoštevanju vmesnih dejavnikov tveganja življenjska črta za vse enaka. Vse nas torej 

čaka obdobje starosti. Lahko si le želimo, da se takrat naši spomini, čustva, naš »jaz« ne 

izgubijo v milnem mehurčku, polnem dima.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Kodiranje obeh fokusnih skupin s svojci 

Priloga 2: Kodiranje intervjuja z varuhinjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

PRILOGA 1: KODIRANJE OBEH FOKUSNIH SKUPIN S SVOJCI 

 

 

1. Fokusna skupina 

2. Fokusna skupina 

 

 

 

1. V kakšnem sorodstvenem 

razmerju ste z vašim 

svojcem? 

HČI: Gospa je moja mama. 

SIN: Jaz sem sin. 

SESTRA: Jaz sem pa sestra in to sta 

moji dve hčeri. 

2. Je to vaš prvi sorodnik, ki je 

zbolel za demenco? 

HČI: Sama prej nisem imela izkušenj s 

tem. Nikoli se tudi nismo pogovarjali o 

tem, tako da mislim, da prej v naši 

družini ni bilo te bolezni.  

ZET: Kolikor se spominjam, je bila na 

podoben način bolna moja stara mama, 

vendar nismo nikdar živeli skupaj, zato 

nisem bil dobro seznanjen s tem 

problemom.  

 SESTRA: Jaz mislim, da ja. Mogoče 

se je to zgodilo komu več generacij 

nazaj. Videla sem že tako spremenjene 

moje vrstnike, ampak nisem imela 

toliko opravka z njimi. 

NEČAKINJA 2: Jaz sem medicinska 

sestra, tako da imam kar nekaj izkušenj 

z demenco. Sem videla že veliko 

bolnikov. V bolnici, tam delam, vsake 

toliko sprejmemo kakšnega takega. 

Tudi z doma upokojencev jih pripeljejo 

 

 

 

 

 

Sorodstveno razmerje 

 

 

 

 

 

 

Pojav demence v družini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznanjenost, izkušnje z 

demenco 
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Izkušnje 

 

 



 

 

 

na preglede ali pa v hospitalizacijo. 

Zelo pogosto imamo opravka z njimi. 

3/1.  Koliko časa je minilo, odkar 

ste se zaradi opaženih 

bolezenskih sprememb pri vašem 

svojcu odločili za obisk pri 

zdravniku? 

HČI: Ko je bila mama stara 

štiriinšestdeset let, je umrl oče. Bila sta 

zelo navezana en na drugega. Vse se je 

zgodilo zelo hitro, tako da je to za 

mamo bil velik šok. Kljub temu da smo 

živeli v isti hiši in smo si veliko 

pomagali, te izgube ni nikoli zares 

prebolela. Takrat je še šla pogosto 

sama v trgovino, tudi kosilo je 

marsikdaj skuhala za nas. Prav pri teh 

vsakdanjih opravilih smo začeli najprej 

opažati spremembe. Pozabljala je 

kupiti stvari, v kuhinji je delovala 

izgubljeno, njene jedi niso bile več iste.  

ZET: Sam teh sprememb nisem tako 

hitro opazil. Bolj pozoren sem postal 

šele po pogovoru z ženo, ki je bila 

zaskrbljena. 

VNUK: Meni se je zdelo čudno, da ni 

več tako prijazna do mene, kot je bila 

prej. Večkrat sem jo tudi slišal jokati in 

govoriti samo s seboj. 

ZET: Imela je trenutke, ko je bila dobre 

volje in taka kot po navadi, ampak 

vedno pogosteje je bila nekako 

odsotna. 

HČI: Začeli smo razmišljati, da bi jo 

peljali h zdravniku na preiskave. To 

smo tudi naredili. Ko je bila stara 

devetinšestdeset let, so ji postavili 

diagnozo demenca. 

• Koliko časa je torej 

minilo? 

HČI: Ja, preden smo jo odpeljali k 

zdravniku, je minilo nekaj časa, okrog 

dve leti. 

 

 

 

 

 

 

 

Šok ob izgubi partnerja 

 

 

 

 

Opravljanje vsakodnevnih 

opravil 

 

 

 

 

 

Pogovor z ženo 

 

Opažanje prvih sprememb 

v vedenju 
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Postavitev diagnoze 
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3/2.  Koliko časa je minilo, odkar 

ste se zaradi opaženih 

bolezenskih sprememb pri vašem 

svojcu odločili za obisk pri 

zdravniku? 

NEČAKINJA: Tri leta nazaj je bilo 

rečeno, da je dementen. V bistvu sploh 

ne vemo točno, kdaj se je začelo. Stric 

je že več let živel sam v hiši. Kar smo 

mi hodili na obisk. 

 

• Koliko je bil star, ko je 

bila postavljena diagnoza? 

NEČAKINJA: 76 let. 

NEČAKINJA 2: Vedno je bil zelo 

samostojen. Je skrbel za celo hišo sam 

pa tudi kokoši je imel. Veliko je tudi 

ven hodil, večkrat je prišel k meni na 

obisk. Fajn pa deloven mož. 

NEČAKINJA: Ja, to pa res. Škoda ga 

je. 

SIN: Ja, ampak potem je pa začel malo 

hišo zanemarjat pa tudi kuhal si ni več. 

Opazil sem tudi, da je imel včasih 

kakšno čudno pripombo ali pa 

vprašanje. Na začetku tega nisem resno 

jemal, sem pač mislil, da je že star, da 

je normalno.  

NEČAKINJA 2: Potem si pa mene 

klical, pa me spraševal o tem. Tudi jaz 

sem opazila, da ga ni več tako pogosto 

k meni. Prej je bil večkrat na teden. 

Potem smo se odločili, da se 

pogovorimo z njegovim zdravnikom. 

Potem so bili pregledi. Kar naporno. 

4. Kje oziroma od koga ste na 

začetku dobili največ 

informacij o demenci? 

HČI: Prve informacije smo dobili pri 

zdravniku, takoj ko so nam povedali, 

kaj je narobe.  

ZET: Potem smo tudi sami iskali po 

 

 

 

 

 

Minuli čas od prvih 

sprememb do prvega 

pregleda pri zdravniku 

 

 

 

 

 

 

Starost ob postavljeni 

diagnozi 

 

Stričeva samostojnost 

 

 

 

 

 

 

 

Opažanje prvih sprememb 

v vedenju 
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internetu pa brali smo razno literaturo.  

HČI: Pred tem sem že vedela, kaj 

približno je demenca. Sem že slišala za 

to. Ampak nismo pa vedeli, kako 

skrbeti za takega človeka in kako se 

vesti do njega. Včasih je kar težko se 

že samo pogovarjati z njo. Če nimaš 

izkušenj, marsikdaj ne veš, kaj bi rekel, 

kako bi nadaljeval pogovor. 

VNUK: Jaz sem se moral kar privadit. 

Sprva sem se je celo izogibal, da se ne 

bi bilo treba pogovarjat z njo. Pogosto 

govori čudne stvari, ki nimajo veze s 

sedanjostjo. Ampak se navadiš.  

HČI: Sproti se učiš, dan za dnem. Od 

začetka je hudo. Sama sem bila 

velikokrat žalostna, nisem vedela, kako 

naprej.  

NEČAKINJA 2: Saj sem kar razumela, 

za kaj gre. Kot sem rekla, s tem sem 

imela že prej opravka. 

SESTRA: Tudi meni si ti potem 

razložila vse. 

NEČAKINJA: Zdravniki so tudi nekaj 

povedali. Pa še psihiater, h kateremu so 

ga poslali. On mu je še zdravila 

predpisal. 

5. Kako je bolezen vašega svojca 

vplivala na vaše življenje? 

ZET: Precej je vplivala, ja. Veliko se je 

spremenilo. Vsi v družini smo se 

morali organizirati, navaditi na nov 

način. 

HČI: Ja jaz sem kar težko sprejela, da 

je mama zbolela. Me je prizadelo in 

sem kar upala, da se bo izboljšalo. 

Težko je, ko se tvoj bližnji tako 

spremeni. Velikokrat je bilo stresno. 

To so tudi čustveni napori. Veliko se 

moraš prilagajati pa tudi pogovarjati 

med seboj, da vse funkcionira.  

VNUK: Veliko si je bilo treba 

pomagati med seboj, sodelovat. Na nek 

 

 

Pridobivanje prvih 

informacij o demenci 

 

 

 

 

 

Učenje za ravnanje in 

skrb 

 

 

 

 

Občutki svojcev 

 

 

 

 

Pridobivanje prvih 

informacij o demenci 

 

 

 

 

Vpliv bolezni na življenje 

svojcev 
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način nas je to tudi povezalo. Včasih je 

bilo, kot bi imeli doma otroka, za 

katerega je potrebno skrbeti. 

NEČAKINJA: Vsi smo bili v skrbeh. 

Mene je bila kar groza, kako bo sam 

doma. Kako se bo obneslo. 

SESTRA: Vsak dan sem ga klicala po 

telefonu. Večkrat na dan. Samo, da 

sem vedela, da je vse v redu in da je še 

pri živih. 

NEČAKINJA: In pa kosilo sem mu 

kuhala in ga vsak dan peljala h njemu. 

Tam sem bila, dokler ni pojedel. Vmes 

sem še kaj pospravila, počistila. 

SIN: Je bilo veliko dodatnega dela. 

Skrbeti za njega, za dom. Vsak večer je 

moral nekdo kokoši zapreti. Jaz sem še 

veliko od doma. Za mene je bil to velik 

problem. Hvala bogu, da sta oni dve 

(sestrični) tako skrbeli zanj in mi 

poročali. 

NEČAKINJA 2: Za strica tudi ni bilo 

lepo. Ni bil rad sam. Počutil se je 

nekoristnega. Sčasoma je postal prav 

žalosten in prestrašen. 

6. Se vam je odločitev, da vašega 

sorodnika nastanite v dom 

upokojencev, zdela težka?  

HČI: O tem smo dolgo premišljevali. 

Na začetku sem upala, da to ne bo 

potrebno, da bomo sami zmogli. Tudi 

mama ni hotela od doma. Pa saj sprva 

je še kar nekako šlo. Jedla je zdravila 

in večino časa je bila kar nekako 

normalna. 

ZET: Tablete so pomagale, je pa bilo 

treba skrbeti, da jih je jedla. Če je 

kakšno pozabila, je bilo takoj slabše. 

Kakšen dan jih tudi ni hotela, imela je 

malo preganjavic. 

HČI: Sčasoma je šlo kljub vsemu na 

slabše. Počasi nam ni več zneslo. 

Postalo je preveč naporno, službe pa 

 

 

 

Vpliv bolezni na življenje 

svojcev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova vsakodnevna 

opravila 
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Vpliv zdravil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpliv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

vse. Tudi mama ni mogla biti več 

sama. Bil je problem vse uskladiti tako, 

da je bil vedno nekdo doma. 

ZET: Potem sem jaz predlagal, da jo 

damo v dom. Zdelo se mi je, da bodo 

tam bolje in bolj strokovno skrbeli za 

njo. Veliko smo se pogovarjali o tem. 

Potem smo se le odločili, da bo to 

najboljša rešitev za vse nas. 

HČI: Po dveh letih in pol smo jo 

nastanili v Domu upokojencev Tolmin,  

na varovani oddelek. Zdaj je tam že pet 

let in pol, oskrba je v redu. Obiskujemo 

jo vsaj trikrat na teden. Odvisno od 

časa. Tudi sproti nas obveščajo, če je 

kaj novega. Smo zadovoljni.  

NEČAKINJA: Prej bi rekla, da je bilo 

to olajšanje. Pa ne mislim grdo, ampak 

tako je bolje. 

SIN: Saj tudi nismo imeli izbire. Ob 

enem času je prenehal jemati tiste 

tablete in je bila katastrofa. Nismo ga 

več mogli nadzorovati.  

NEČAKINJA 2: Ustavljal je ljudi na 

cesti in jih spraševal po datumu in letu. 

Popolnoma zmeden je bil. Strah nas je 

bilo, ker je njegova hiša tik ob glavni 

cesti. 

NEČAKINJA: Najhuje je bilo, ko je 

sredi noči odšel iz hiše in taval po 

ulicah. Kako je kričal. Ves je bil v 

strahu in ko smo ga našli, mi ni pustil, 

da mu pomagam. Mislim, da me sploh 

ni prepoznal. Grozne stvari je govoril. 

Smo jih imeli, akcije, ja. 

SESTRA: Še dobro, da sem jaz takrat 

spala, da sem šele naslednji dan 

izvedela. Bi me pobralo, če ne. 

SIN: To je bila prelomnica. Ni šlo več 

tako naprej. Smo se kar odločili, da gre 

v dom. 

7.  Se vam zdi, da ste danes bolj 

seznanjeni z boleznijo vašega 
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Sprejemanje odločitve za 

nastanitev obolelega 

svojca v dom za ostarele 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditev na mamino 

življenje v domu za 

ostarele 
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svojca? Je vaše znanje 

napredovalo? 

HČI: Vsekakor. 

VNUK: Jaz prej nisem vedel nič o tem. 

Sedaj mi ni več težko, tudi ko grem na 

obisk k noni in vidim veliko takih ljudi, 

me to ne šokira. 

HČI: Ko se enkrat znajdeš v taki 

situaciji se moraš znajti. Veliko je 

novih informacij, novih problemov in 

situacij. Življenje gre naprej. Vsak dan 

je kaj novega, vsak dan se učiš.  

ZET: Mi se sedaj učimo že osem let, še 

več. Znanje napreduje, ampak vedno je 

še kaj novega. 

SIN: Zdaj vem, da je treba biti zelo 

potrpežljiv. Ne smem mu nasprotovati, 

tudi če je vse skupaj brez smisla. 

NEČAKINJA 2: Dobila sem pogled še 

z drugega zornega kota. Sploh pa ni 

vse v teoriji. Daleč od tega. Veliko bolj 

važno je, kako se znajdeš v konkretni 

situaciji. 

NEČAKINJA: Znanje pride z 

izkušnjami. Knjige ti ne bodo prav 

dosti pomagale. 

SIN: Na žalost je tako …, bi bilo lepo, 

če nam sploh ne bi bilo treba vedeti, 

kaj je to za ena bolezen. 

SESTRA: Živemu človeku se vse 

zgodi, pravijo. Marsikaj smo dali skozi. 

Ni prav, da te na stara leta doleti še to. 

8. Kako dobro ste seznanjeni z 

njegovim življenjem v domu?  

Ga pogosto obiščete? 

NEČAKINJA: Se izmenjujemo za 

obiske. Tako da je velikokrat kdo pri 

njem. Jaz po navadi peljem še mamo.  

NEČAKINJA 2: Ga ne puščamo 

samega, ne. Če dva, tri dni ni nikogar k 

njemu, postane že nemiren. Če ne, je 

pa vse zmenjeno. Nas kar pokličejo, če 

je kaj narobe. Ampak do sedaj nekih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napredovanje znanja o 

demenci skozi izkušnje 
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velikih problemov ni bilo.  

SIN: Le naj ostane tako. 

9. Ali ste poučeni o tem, kako 

ji/mu vi lahko najbolje 

pomagate? 

HČI: Kot sem že rekla, tega se učiš 

sproti. S časom demenca napreduje, 

zato je treba tudi vedno več pomagati. 

Vsakodnevne stvari pa oblačenje, 

osebna higiena. Včasih je pomoč 

potrebna tudi pri hranjenju.  

VNUK: Tudi sedaj, ko je v domu, jo 

pogosto hranimo. Po navadi pri večerji. 

HČI: Sedaj ji je v domu zagotovljena 

celodnevna oskrba. Se pravi, da jo 

hranijo, kopajo, oblačijo, skratka vse. 

Glede na to, da je na varovanem 

oddelku, je cel dan v varstvu. Kadar 

smo pa mi pri njej, poskrbimo tudi mi 

za to. Če ima dober dan, jo včasih 

peljemo celo malo ven. Na sprehod 

okrog doma. 

ZET: Po navadi je tega vesela, včasih 

se pa tudi upira. 

HČI: Moramo biti tudi malo previdni, 

saj ima tudi privide in včasih se kar 

burno odzove. 

SIN: Kar se tiče oskrbe, je za vse 

poskrbljeno v domu. 

SESTRA: Ga lepo porihtajo. Tisto nam 

ni treba skrbeti. 

NEČAKINJA: Mi mu pomagamo, ko 

smo pri njem. Kdaj smo tudi pri kosilu 

ali pa pri večerji z njim. Ampak sam je. 

Tu pa tam mu je treba kaj pomagati. Pa 

paziti, da se ne preveč popacka. 

NEČAKINJA 2: Veliko mu pomeni, da 

se pogovarjaš z njim. Pogosto tudi 

kakšne karte vrževa. To mu gre po 

navadi še vedno dobro od rok. Saj mu 

gledam malo skozi prste, ker včasih 

težko sledi igri. Važno je, da ga 

zaposliš z nečim. Če se da, je prav, da 
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ga nekako pripraviš do tega, da 

razmišlja. 

SESTRA: Sem videla, da tudi v domu 

veliko delajo. 

NEČAKINJA: Imajo različne 

dejavnosti, ja. Delajo kakšne izdelke. 

Vam povem, eni so prave umetnine. 

Včasih jim tudi prinesejo sadje ali pa 

zelenjavo za prebirat. Tistega se mi zdi, 

da so sploh veseli. Samo, da so 

zaposleni in v družbi. 

10. Ali tudi vi sodelujete pri 

oskrbi vašega svojca v domu? 

HČI: Da. Po navadi pomagamo pri 

hranjenju. Včasih jo tudi skopamo pa 

preoblečemo jo. Kadar smo pri njej, 

poskušamo čim več sami narediti. 

NEČAKINJA: Kopajo ga oni. Jaz ga 

včasih samo preoblečem, če je umazan. 

Pa na stranišče mu pomagam. 

SESTRA: Po navadi mu tudi pijačo 

nosimo. Kdaj mu je treba malo 

pomagati piti. Tistih slamic in tistih 

lončkov, ki jih imajo, ni vajen. 

NEČAKINJA 2: Livčke misli. 

SIN: Poskrbeti je treba tudi, da ima 

dovolj oblačil. Hitro umaže, kar ima na 

sebi. Rezerva mora biti.  

NEČAKINJA 2: Ja, tako je. Kadar si 

pri njemu, že vidiš, če je potrebno kaj 

postoriti. Včasih tudi sam kaj prosi. Ali 

ga preoblečeš, malo umiješ … 

Nazadnje sem mu tudi rjuho zamenjala. 

Je polil čaj. Saj tudi osebje, če jih kaj 

prosiš, ti vse priskrbijo. 

11. Na kakšen način izboljšujete 

kakovost njenega/njegovega 

življenja? 

ZET: Pri teh ljudeh je včasih kar težko 

govoriti o kakovosti življenja. Sam 

mislim, da veliko šteje, da se ji čim 

bolj pomaga, da se z njo ukvarjamo.  

HČI: Ja, čeprav ne sledi dogodkom in 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načini preživljanja časa z 

mamo/s stricem 
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Dom za ostarele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

jih pozablja, je še vedno pomembno, da 

si tam. Da ti je mar. Včasih ne ve več 

niti, da sem njena hčer. Takrat je zelo 

težko in žalostno. Se mi zdi, da je 

vseeno pomembno vztrajati, ne da jo 

kar pozabiš in prepustiš drugim. Jaz 

tega itak ne bi mogla. Kakovosti sicer 

ne moreš ne vem kako izboljšati. Treba 

je poskrbeti za osnovne potrebe. Potem 

so pa razne malenkosti. Tudi tisti 

sprehodi ji že lahko izboljšajo kakovost 

vsaj tistega trenutka. 

VNUK: Čeprav tiste dni, ko je v 

svojem svetu, ne moreš prav dosti 

storiti. 

NEČAKINJA 2: Pri takih rečeh bolj 

skrbiš vsak dan sproti. Se moraš za 

tiste trenutke, ko si z njim potruditi, da 

jih narediš kakovostne. Kolikor se da. 

Včasih to ni najbolj lahko.  

SIN: To je prav od dneva odvisno. Saj 

kdaj mu prav nič ne manjka, drugič se 

pa lahko še bolj trudiš pa ne boš nič 

dosegel. 

NEČAKINJA: Meni se zdi, da že ko se 

samo pokažem na vratih, je že boljše 

volje. Tudi taki momenti pripomorejo h 

kakovosti. Pa gremo še na kavo, se 

malo pogovorimo, pa je. Poleti gremo 

tudi malo ven pred dom. Seveda, če je 

sposoben tega. 

NEČAKINJA 2: Kakor na splošno v 

življenju so pomembni taki trenutki in 

malenkosti. Res, da je kdaj težko. En 

pristop moraš dobiti, da je pravi. Pa se 

vse da. 

12. Kdo mislite, da lahko največ 

naredi za izboljšanje 

kakovosti življenja 

dementnega starostnika? 

HČI: Vsi po malem, če je tako kot 

mama v domu. Strokovni delavci lahko 

veliko naredijo s svojo oskrbo. Ampak 

 

Sodelovanje svojcev pri 

oskrbi 
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zaposlenimi 
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Izboljševanje kakovosti 

življenja obolelega 
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domači morajo pomagati in se 

ukvarjati. Dom ni za to, da bi takega 

človeka naložili nekomu drugemu in ga 

pozabili. To svojcem samo olajša 

situacijo.  

ZET: Družina je vedno pomembna. V 

življenju se je treba prilagajati in 

premagovati ovire. Tu si je treba 

odgovornost razdeliti, ampak vseeno 

biti odgovoren. 

HČI: Vsi moramo delati na tem, da 

starostniku zagotovimo čim boljšo in 

kakovostno starost. 

SESTRA: Sorodniki. Verjetno. 

SIN: Mah, vsi po malo. Samo, da je 

poskrbljeno za takega. Če bi mi ga 

pustili še naprej samega v hiši, se po 

mojem ne bi dobro končalo. 

NEČAKINJA: Tudi jaz mislim, da 

mora vsak prispevati svoj delež. Se 

pravi družina, kakšni prijatelji, delavci 

v domu, prostovoljci … Je treba 

sodelovati med seboj. En sam bi težko 

skrbel za dementnega. 

NEČAKINJA 2: Predvsem moramo 

vedeti, da gre lahko za naše starše. In 

pa v bistvu smo vsi na isti poti. Čez 

nekaj časa bomo lahko tudi mi taki. 

Upam, da bodo poskrbeli za nas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

starostnika 

 

 

Načini preživljanja časa z 

mamo/s stricem 
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Zavedanje, da lahko doleti 

vsakogar  



 

 

 

PRILOGA 2: KODIRANJE INTERVJUJA Z VARUHINJO 

 

 

1. Kako dolgo ste že zaposleni v 

domu in kako dolgo delate z 

osebami z demenco? 

 

VARUHINJA: V domu sem 

zaposlena, čaki, zdaj morem prav 

računat, približno šestnajst let in pol in 

z dementnimi delam pa od dva tisoč 

osem približno. Takrat sem začela 

malo sama uvajat aktivnosti, se z njimi 

ukvarjat. Pa še to je bilo samo v 

popoldanskih izmenah, eno uro in pol. 

Je bil malo drugačen sistem. Takrat 

sem kar jaz začela hodit sem po eno 

uro in pol. Tisto so bili začetki.  

 

2. Kako se spominjate 

začetkov? Vam je bilo težko? 

 

VARUHINJA: Ne, je bilo zlo 

zanimivo, so bili zlo dobri, zelo 

aktivni. Zelo sem lahko bila 

inovativna, zelo sem lahko 

eksperimentirala, kaj se vse lahko da z 

njimi delat. Zelo sem poskušala in si 

sproti beležila in iz tega ven sem 

izluščila puhno tistih aktivnosti, ki sem 

jih potem naknadno slišala pri dr. 

Kobentar. So bili zelo v redu, tako da 

se je dalo zelo lepo delat, in tudi sami 

so bili pripravljeni delat, ker so bili 

pokretni. Čeprav je bil takrat problem, 

ker so bili zaprti, zelo begavi, ker ni 

bilo nobenega noter, so bili prepuščeni 

sami sebi. Tako da jim je tisto zelo 

pomagalo, tista ura in pol popoldne, 

kar smo prihajale sem, da so malo kaj 

drugega počeli, razen tega po hodniku 

gor in dol in butali po vratih.  

 

3. Kako je vaše znanje o 

demenci napredovalo do 

danes? Predvsem, kaj vam je 

 

 

 

 

 

Čas dela v Domu in z 

dementnimi 

 

 

 

Začetki dela/aktivnosti z 

dementnimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spomini na začetke dela z 

dementnimi 

 

 

 

 

 

 

Problem zaprtosti brez 

nadzora 

 

 

Vpliv novih aktivnosti 
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prinesla praksa? 

 

VARUHINJA: Nekaj teorije, jaz sem 

dosti teorije pobrala po pokojnemu dr. 

Alešu Kogoju. On je zelo v redu 

predaval. Tako da, kar se tiče teorije, 

sem zelo po njem, je zelo ostalo. Kar 

se tiče pristopa k dementnim, sem pa 

samo še pri izobraževanjih 

dopolnjevala, nadgrajevala ali si 

potrjevala tiste že moje začetke. 

Drugače, edino pri Kogoju tiste osnove 

z dementnimi, tisto je bilo zelo lepo 

podano in tisto je bilo zelo v redu. 

• Ste hodili na predavanja? 

Ja, smo imeli v okviru doma tedensko 

izobraževanje, delavnice. Tisto je bilo 

zelo v redu. Tako da smo lahko malo 

sami se izpopolnjeval. Ene dvakrat 

sem šla v Ljubljano, no enkrat je bil dr. 

Kogoj, enkrat pa nič kaj posebnega. 

 

4. Kako vidite svojce obolelih, s 

kakšnimi težavami se 

spopadajo? 

 

Ja, svojci, tisti, ki zelo komplicirajo, 

jih je največkrat treba postavit pred 

dejstvo, malo jih je treba pripravit, da 

nam zaupajo. Je treba pristopit na tak 

način, da dobijo neko zaupanje. Prvič 

imajo velik občutek krivde, ker so 

mamo spravili sem, ker jih mama ne 

pozna, recimo, no, ker je taka, kot je. 

So zelo prizadeti, in potem tisto krivdo 

njihovo največkrat obračajo na 

zaposlene in je treba poiskat ta prav 

pristop s svojci, da nekako urediš 

odnose zaposlen – svojec – 

oskrbovanec. 

• Se pravi, je pogost ta občutek 

krivde? 

Ja, zlo je tisti občutek krivde, 

nezaupanja, strah. Tudi sami so 

zmedeni. Tako da je dobro kdaj 

pristopit k svojcu. Če sem videla, 
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okviru Doma 
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recimo, da je kakšen tak, ki je iskal kar 

napake pa to, da sem se z njim prav 

lepo odkrito pogovorila, pa malo 

vprašala. In vem, da pri dosti primerih 

se da lepo rešit. Da so potem drugače 

reagiral, da so sprejeli stanje tako, kot 

je bilo. 

 

5. Koliko znanja o bolezni, 

izkušenj z njo imajo oni? 

 

Zelo malo ali pa še tisto, kar imajo, si 

napačno razlagajo, napačno 

predstavljajo. Malo. Mogoče redki 

rečejo »ja, saj to smo poslušali, saj to 

smo že slišali«, pa na koncu vidiš, da 

ne razumejo. Ne razumejo. 

 

6. Ali potrebujejo veliko vaše 

pomoči?  

 

Ja, ja. To je zelo važno. Posebno pri 

novo sprejetih je treba takoj 

vzpostaviti kontakt z njimi, da prvič, 

zaposlenim, da nam zaupajo. Ker 

velikokrat je pri teh ta novih 

varuhinjah prihajalo do konfliktov »ja, 

ta je taka, ja, ta je tako, to ni prav, to je 

to«. In je treba najprej malo se dobit 

pri svojcu, da ti zaupajo, da z njimi 

kontaktiraš, da malo izmenjaš 

izkušnje, da poveš, recimo, kakšna je 

bila mama ali pa tata, pa kako naj oni 

… To je zelo važno. Da potem tudi oni 

lažje prihajajo pa tudi kaj vprašajo, pa 

zaupajo, kaj jih teži, mislim, kaj je 

narobe. Je zelo važno, da osebje 

vzpostavi s svojci kontakt. 

• Ali kateri tudi zavračajo tako 

pomoč? Da so odklonilni? 

Zelo različno. Ja, saj to je. Tisti, ki so 

odklonilni, sigurno nekaj ni v redu na 

njihovi strani. To pomeni, da je pri 

njih neka zavora, in tisto je treba 

potem odkrit, rešit. To rešiš s 

pogovorom. Ali da začneš, mislim, mi 
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moramo začeti, a ne. Moraš pa biti 

pozoren, da registriraš ta dogajanja, ko 

hodijo. Tudi če se kar umaknejo. Jaz 

večkrat pridem za njimi pa vprašam, 

boste čaj, boste kavo pa tako. Jih 

vpleteš v pogovor, a ne. Tako da prideš 

do tistega … Ko so odklonilni, 

moramo biti pa malo bolj usmerjeni, 

mislim bolj zvrtat, da prideš to tistega 

bistva. Vse je tam, v pristopih, v 

pogovoru. Ali je odklonilnost, ali je 

zaprtost, ali je, da iščejo napake. Vse 

to izhaja iz njihovega pogleda na 

stanje svojih, a ne, bolnika ali v 

nerazumevanju ali v napačni razlagi. 

Tako da oni rabijo včasih več pomoči. 

Dementni je pač tak, kakor je, ga mi 

opredelimo. Taka stopnja, to rabi, tak 

tip je. Svojca moraš pa po drugi strani. 

 

7. Kako hitro se po vaših 

izkušnjah sprijaznijo s 

sorodnikovo boleznijo? Jo 

kateri od njih zanikajo? 

 

Eni se zelo težko, tako da je najbolje, 

da si ti z njimi stalno v stiku, da stalno 

kontaktiraš, ko pridejo na obiske. Imeli 

smo eno, pravzaprav sta bili dve sestri, 

obe težki, vsaka po svoje. Nonstop je 

bilo kaj narobe, nonstop so bile kake 

napake. In edina rešitev je bila ta, da 

vsakič, ko sta prišle, pa so prihajale 

dnevno, en dan ena, drug dan druga, 

tako da smo vsakodnevno, vsak dan 

sproti reševali, kar jih je težilo. In 

največkrat, najbolj je bilo to, da so bile 

tiho, pa potem ko je prišel recimo še 

mož in so na kantonih govorile. Tako 

da sem začela jaz stalno pristopat h 

njim, h tema dvema sestrama, da sem 

stalno nekaj zvrtala, da sem prišla do 

tistega problema, ki jih teži.  

 

8. Ali sodelujejo pri sami oskrbi 

svojca v domu? 
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Različna vedenja in njihov 
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Stik s svojci 
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Največkrat hranjenje, tisto še, ja. Tisto, 

se mi zdi, da vsi mislijo, da če je, da 

mora jest, mislim s hrano skušajo vse 

zalimat, vse rešiti, vse luknje zapolniti. 

Pa sladkarije jim nosijo in sadje. Tudi 

če ne pojejo. Mi jim rečemo, da imajo 

obroke in več kot kaj človek ne more 

pojest. Potem pride včasih tudi do 

problemov, rečejo, »ja smo prinesli 

sadje pa jim niste dal, pa imajo piškote 

še nedotaknjene«, tako da na koncu 

dobijo tak občutek, kot da ji ne damo 

za jesti, in potem pridejo in potem pa 

samo opazujejo. Včasih, če vidim, da 

je kakšen tak, da so kakšne take 

situacije, da samo gledajo ali je ali ne 

poje, »mama jej, mama jej«, pa rečem, 

veste, če odklanja, probajte vi dati, 

mislim, še mi tako malo sugeriramo. 

Eni pa tudi, kar pridejo, da vidijo, da 

njihova mama ali tata ne upa jesti in 

sami poskušajo dajati. Da vidijo, kako 

to zgleda, pa tudi majo potem občutek, 

kolk lahko njihova mama poje, in 

imajo tisto realno predstavo, kolk 

lahko prinesejo. Imajo bolj občutek. 

Največ s tem pri hranjenju, tako da jim 

prinesejo kakšne priboljške, sadje ali 

sladkarije ali da jih peljejo na kavo ali 

pa sprehode. Tako, recimo, če so 

vozičkarji ali pokretni, jih peljejo v 

bife, malo ven okrog doma. To so 

najpogostejša njihova vključevanja. 

Prej ko so bili boljši, smo jih tudi tako 

vključevali, da smo imeli kakšne 

čajanke, kakšne prireditve kulturne. To 

je bilo na začetku, tako da tudi jih je 

bilo kar nekaj takih, ki so hodili kar 

redno na te naše zabave ali čajanke, 

prireditve, kulturne ali bilo kakšne. In 

mislim, da tudi s tem so oni dobili zelo 

veliko zadoščenje, da pač je dobro 

poskrbljeno za svojce. So bili bolj 

pomirjeni, bolj zadovoljni in so bolj 

zaupali na koncu.  
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9. Bi lahko rekli, da se trudijo 

izboljšati kakovost 

sorodnikovega življenja? 

 

Ne, oni pričakujejo od nas, da bi 

njihovega sorodnika, kaj jaz vem, 

postavili na noge, da bo hodil ali da bo 

govoru ali da se mu bo izboljšalo. 

Čeprav je ta bolezen tako zasnovana, 

da gre samo navzdol. In vsak napredek 

jim pa mi potem, recimo, tistim, ki 

redno hodijo ali pa občasno ali pa 

redko, jim mi potem poročamo »vaša 

mama je pa naredila tri korake, ja je pa 

pobarvala«. Tako da skozi aktivnosti, 

jih mi probamo, da še malo več 

naredijo ali da ostanejo na istem 

nivoju. Saj itak bistvo teh dejavnosti, 

aktivnosti, ki se izvajajo z njimi, je, da 

ohranimo vsaj tisto, kar je, ali pa še 

vsaj eno piko več. Recimo, če je eden 

samo malo lahko kaj barval, da lahko 

še kaj drugega naredi, olupi kako 

jabolko ali zreže in tako. Tako da jih 

čim več aktiviramo, da se vsaj ohrani, 

in če je kakšna stopnja napredka, tisto 

potem sporočamo svojcem, da so malo 

zadovoljni. Tudi drugače, da bi jih pa 

sami kaj, so redki. Mogoče pri 

vozičkarjih tja pa sem pridejo kakšni, 

ki jih silijo na noge, samo nimajo ta 

pravega pristopa in moramo včasih 

tudi pazit. Nimajo ta pravih znanj, 

kako nekoga, ki je na vozičku, postavit 

na noge, brez da bi jim padel. Tako da, 

večkrat je potrebna še naša asistenca, 

da ne bi vsi skupaj šli po tleh.  

 

10. Kako se vam zdi, da demenca 

vpliva na njihovo življenje, 

na življenje njihove družine? 

 

Doma ne vem kako. Zdaj eni, ki 

prihajajo sem, so prizadeti, se čuti, da 

imajo tisti občutek. Pač, da imajo 
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Neznanje pri postavljanju 

obolelega na noge 
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mamo z demenco, ki jih ne pozna. 

Tisto je najslabše. Pri tistih, ki jih 

poznajo, imajo še neko upanje, lahko 

še govorijo. Najslabši so taki primeri, 

ko recimo pride hči, pa jo mama ne 

pozna. To je najslabše. Ali ne govori 

ali gleda kar v prazno. To so najhujši 

in tisti verjetno imajo en kamen noter. 

To se mi zdi najhuje. Saj drugače se 

vidi iz pogovorov, da nekako že 

razumejo situacijo. Samo to je pa zelo, 

kako bi rekla, zelo jim pusti en pečat 

noter v duši. Če jih ne prepoznajo, 

ignorirajo. In tisti so vidno malo 

prizadeti.  

 

11. Ali delo z dementnimi vpliva 

tudi na vaše življenje? 

 

Vpliv ima tak, da lahko izkoriščam, da 

dajem komu kakšne nasvete. Kakšni 

sosedi, ki jih imajo doma, kako z njimi 

delat. Včasih me še mama vpraša, a 

sem tudi jaz za it v dom. Drugače pa, 

kar se tiče dela, jaz ko zaklenem avto, 

zaklenem tudi privat življenje. Tako da 

včasih tudi, če imam za otroke poklicat 

po mobiju ali pa ima mene kdo za 

poklicat, pozabim. Tako da jaz sem se 

tako navadila, ker je zelo težko delati z 

dementnimi. Še posebej zdaj, ko so 

zelo nepokretni in taki ubogi. Težko je 

kaj delati. Samo prej, ko sem se še 

sama uvajala, ko sem se še sama malo 

iskala poti, kako z njimi, kakšne 

aktivnosti, pa smo poskušali eno in 

drugo, vem da me je zelo utrujalo. In 

sem se tako navadila, da ko sem jaz 

končala, sem tisto izklopila. Kar je 

služba, je služba, ko sem vžgala avto, 

sem razmišljala, kaj bom kuhala. Ko 

sem prišla pa delat, sem zaklenila avto, 

kot sem rekla in sem prišla sem in sem 

se odprla tu. Moraš biti pa moraš 

prihajat odprt in miren, pustit domače 

stvari, tako da jaz imam strogo ločeno. 
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Ko sem tu, sem tu, ko sem doma, sem 

pa doma, a ne. Drugače verjetno ne bi 

bila toliko časa tu na dementnem, če bi 

prihajala pa s tako težavo pa z drugo, 

joj, pa tole me boli pa levo, desno. 

Tisto ljudje zelo začutijo. Imajo, 

mogoče kakšen drug, ne, samo taki so 

zelo občutljivi za nemir. Vem, pri teh, 

če so pokretni, nemirni, hodijo po 

hodniku, tisti začetni stadiji, prvi, 

drugi, a ne. Tam je treba biti pa zelo 

pozoren, da si z njimi, da jim 

prisluhneš, umirjeno, da kontaktiraš, 

da te sprejmejo. Res, da si z dušo in 

telesom prisoten, in jaz sem za vsakega 

posebej imela drugačna merila, 

drugačne pristope. Moraš malo tudi 

psihološko ga pogledati, kakšen tip je, 

kako je usmerjen. Tako da, recimo, je 

deset ljudi in ti moraš imeti do vseh 

taktiko. Za vsakega drugačno. Tudi 

navodila, za vsakega posebej drugačna 

navodila, ker jih drugače razume. 

Enemu bolj glasno, enemu bolj po 

tiho. Pravilno prihajat. Se je zgodilo, 

da sem od zadaj rekla eno besedo, na 

začetku. Mislim, to so tiste začetne 

izkušnje, ki te potem postavijo na 

realnost, te izučijo. Tako da jaz nimam 

v privat življenju nobenih problemov z 

delom, ker pustim vse tu. Tu me 

počaka, od slikic naprej. Moraš biti pa 

res, posebej do takih, ki so nemirni, 

zdaj recimo imamo samo eno, ki je 

bolj taka težavna žena, moraš biti pa 

res z vsem, z dušo in telesom tu 

prisoten. Stalno. Tudi poskušati razne 

finte, pristope. Je res naporno. In tudi 

če si tu cel teden. Kdaj delaš z njimi in 

pride do petka, jaz sem izčrpana. Meni 

mi poberejo vso energijo. In takrat 

moraš biti tu, ne moreš nič več z njimi 

in si izbereš pa kakšno tako delo, 

recimo, da je bolj umirjeno. Ali da 

berejo ali da režejo ven slikice, da se 

sami zelo zamotijo. Da jaz lahko malo 
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dobim še kakšno energijo.  

 

12. Kdo mislite, da lahko največ 

naredi za izboljšanje 

kakovosti življenja 

dementnega starostnika? 

 

Vsak malo. Vsi bi nekaj. Od okolja, od 

ambienta. Recimo prva stvar, postaviš 

dementnega noter in prvič mora biti en 

človek, da se oni čutijo varne. Prvič jih 

je strah, novi zidovi, novo okolje je že 

lahko narobe. Prvič rabijo neko 

sigurnost, neko varnost, neko 

zatočišče, da se ne čutijo izgubljene, 

da je nekdo tam. Da lahko rečejo dajte 

mi za pit, dajte mi za jest, mislim, tisto 

itak ne sprašujejo, ker moramo mi 

sami ponuditi. Samo varnost, toplino, 

občutek neke sigurnosti. To je prvič. In 

če imajo eno prijetno okolje, da so 

stalno tam, se nekako aklimatizirajo. In 

pri svojcih je tako, odvisno, sto ljudi, 

sto navad, odvisno, kakšne izkušnje so. 

Jaz mislim tako, največkrat so 

problemi, a ne, če svojci pridejo in eni 

oskrbovanci so jih veseli, potem ko 

gredo domov, so pa žalostni. Eni se 

vznemirijo. Dobijo obiske, je vse lepo 

in krasno, ko pa gredo, je pa nemir pa 

kričanje po hodniku. Zelo različno 

vplivajo svojci. To so zgleda že od prej 

zasnove. Tako da so različne reakcije, 

kar se tiče svojcev. Mogoče pri 

nekaterih, ki so dnevno hodili na 

obiske ali hodijo na obiske, pri teh je 

drugače. Gredo malo na sprehod, 

potem jih pripeljejo sem pa lahko niti 

ne vedo več, da je bil sploh kdo tu. Pri 

tistih, ki so boljše, v začetnih stadijih, 

tam je pa več vznemirjenj, več 

konfliktov, več razburjenja, več 

razdraženosti. To je prav odvisno, 

kakšne relacije so imeli že prej v 

življenju, mama – hči ali pa oče, kako 

so bili navezani in koliko še čutijo 
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tisto. Tako da so različne reakcije. Oni 

rabijo največ toplino, neko bližino, 

neko domačnost. Da bi koga pogrešali, 

pogrešajo mamo. Ne hčere ali sinove 

ali može. Tudi tako, ko so vznemirjeni, 

največ kličejo »mama, mama« ali pa 

»tata«. Tudi recimo gospa, če ima 

devetdeset let in jo vprašamo, koliko 

ima pa vaša mama, »moja mama je pa 

še mlada, ima petinštirideset let«, če pa 

vprašamo, koliko jih imate pa vi, pa ne 

ve. Tako da kličejo mamo. Tista 

osnovna, prva in zadnja. Redko kdo, 

da pokliče pa po hčeri ali po sinu in 

tako. Tisto vejo, da so imeli otroke, 

ampak tisto je bolj tako stranska stvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vračanje k temeljnim 

odnosom 


