
Деменція - прогресуючий стан і виникає він, коли 
мозок пошкоджується такими захворюваннями, як 
хвороба Альцгеймера або інсульт. Кожна людина
унікальна і, як наслідок, матиме свій власний досвід 
життя з деменцією. Різні типи деменції впливають 
на людей по-різному. Те, як люди реагують 
на людину з деменцією, її оточення, є іншими 
важливими факторами, які впливатимуть на якість 
життя людини з деменцією. 

Для тих, хто живе з деменцією, світ може здатися 
незрозумілим. Під час такої події, як зараз в Україні, 
коли світ змінюється швидкими темпами, такий 
величезний шок може викликати додаткову травму 
і страждання. Випадіння із знайомого оточення 
та рутини, а також, відсутність звичного доступу 
до родини та друзів може серйозно погіршити 
симптоми деменції. З огляду на це, ми підготували 
даний посібник для тих, хто піклується про a людей 
з деменцією в домашніх умовах. 

Ми піклуємося про тисячі людей по всьому світу, які 
живуть з деменцією, і співпрацюємо з провідними 
експертами, щоб розробити навчальну програму 
для тих, хто надає допомогу. Ми хотіли б поділитися 
цими знаннями з сім’ями, які доглядають за 
родичами, що живуть з деменцією, а також, 
сподіваємося, ця інформація буде корисною тим, 
хто згодився на допомогу у годину кризи. 
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Що таке 
деменція? 

Реальність 
положення 

Люди, які живуть з деменцією, можуть мати інше 
уявлення про реальність свого положення, 
або відчуття того, що відбувається навколо. Це 
пов’язано зі змінами у корі головного мозку, 
викликаними хворобою. Шокування людини 
правдою, коли її реальність відрізняється від 
нашої, може нанести шкоди. Тому, ми повинні 
пам’ятати про те, що від нас вимагається увійти в 
їхню реальність, а не очікувати, що вони приймуть 
нашу. Наприклад, якщо ми скажемо людині, що 
їхній чоловік/жінка, якого вони покликали, давно 
помер/ ла, вона може знову уівйти у повторний 
траурний стан, незважаючи на те, що смерть 
сталася давно. Можливо, буде більш корисніше 
повідомити такій людині, що їхні чоловік/жінка на 
роботі. Вони сприймуть таке пояснення спокійно і 
продовжать займатися повсякденними справами.
 
Якщо людина бачить те, чого немає, ми повинні 
пам’ятати, що для неї це дійсність. Оскільки ми не 
бачимо того, що бачить людина, нам потрібно 
увійти в положення і поцікавитися, для того, щоб 
серйозно поставитися до її занепокоєннь. Проте, 
одним із способів впоратися з таким станом, є 
спроба перенаправити увагу. Це допоможе змінити 
тему, перенести фокусу уваги, що послужить 
механізмом впливу на настрій, і гарантувати перхід 
на більш приємну для людини тему.
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Трактування 
поведінки та 
потреб

Запобігайте 
ускладнень

Важливо розуміти, як люди з деменцією можуть 
проявляти себе через поведінку. Це, як правило, 
засіб повідомити про свої потреби. Наприклад, 
людина з нормальною (когнітивною) функцією 
мозку, яка відчуває біль, могла б сказати комусь, 
що їй боляче. Життя з деменцією може означати, 
що людина не усівдомлює біль і може бути не 
в змозі сказати, що вона відчуває біль. Вона 
може проявляти таку поведінку, як плач, крик, 
нездатність висидіти на місці, ходити туди-сюди, 
або відмовлятися їсти чи пити. Завдання для 
нас полягає в тому, щоб спробувати зрозуміти, 
як спілкується людина з деменцією, і як вона 
намагається виразити свою потребу. 

На початку ми можемо спробувати втішити 
таку людину, слухаючи і розмовляючи з нею, 
тримаючи її за руку або просто перебуваючи 
поряд. Далі ми можемо спробувати зрозуміти, 
що вона намагається нам повідомити. Це 
метод спроб і помилок, і нам може знадобитися 
деякий час, щоб повністю зрозуміти, що вона 
намагається сказати нам, особливо, коли ій 
боляче. 

Згодом ми можемо вжити відповідних заходів. 
Наприклад, це може бути зміна позиції, розмова 
з ними та співчуття, коли вони відчувають 
біль, наданняання ліків за порадою медичного 
працівника або відпочинок. Прикладом 
відпочинку може бути музика, що подобається 
людині. Перевід фокусу уваги також може бути 
корисним у цьому сценарії і може включати в 
себе зміну теми як спосіб позитивного впливу на 
настрій людини.

Пропонування нескладного дозволяє людині 
легше розібратися з варіантами та зробити 
вибір, дозволяючи їй, тим не менше, зберегти 
деяку автономію. Наприклад, замість того, щоб 
пропонувати їжу з меню, запропонуйте дві-три
страви, які ви знаєте, сподобаються людині з 
деменцією точно.

Якщо людина не хоче щось робити, вибір не 
повинен включати в себе  роби це  чи  роби те . 
Така форма є наказом, а не надання вибору.

Якщо людина засмучена, або в стані стресу, вона 
може бути не в змозі зробити вибір. Ми завжди 
повинні надавати їй достатньо часу (скільки 
потрібно), щоб вона могла зробити вибір, не 
поспішати, говорити з нею чітко, використовувати 
підказки з кресленнями, якщо потрібно, або вказувати 
на допоміжні предмети для ефективної розмови.
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Сплановані заняття відіграють важливу роль у тому, 
щоб допомогти людині з деменцією почуватися в 
безпеці, захищеності та зберегти відчуття поваги 
до себе. Незалежно від того, чи йдете ви на 
прогулянку, чи просто розчісуєте чиєсь волосся, 
такі прості заняття разом можуть допомогти 
людині відновити зв’язок з повсякденним життям. 
Людина з прогресуючою деменцією може бути 
неспроможною брати участь у тих самих заходах, 
що й більш здорова людина.

Вона може не проявляти ініціативу до будь-якої 
діяльності або, навіть, не захотіти виконувати якісь 
вправи. Проте, важливо, щоб вона залишалася 
активною якомога довше.

Правильне харчування може зміцнити загальний 
стан здоров’я, покращити здатність людини 
поратися, допомогти запобігти деяким фізичним і 
психологічним наслідкам деменції, покращити сон 
і, головне, сприяти кращій якості життя. Підтримка 
належного рівня харчування також може запобігти 
госпіталізації, допоже уникнути проблем зі здоров’ям, 
таких як запор та інфекції. Зміни смаку також можуть 
бути ознаками прогресування деменції.

Для підтримки апетиту та запобігання зневоднення 
організму можуть знадобитися солодкі, солоні або 
сильно приправлені продукти. Людина з деменцією 
може забувати їсти та пити, вона може більше 
не відчувати голод, або більше готувати їжу, чи 
припинити користуватися столовими приборами. 

Та навпаки, людина з деменцією також може 
переїдати, пити занадто багато або вживати 
нездорові продукти в надлишку. Колір, текстура 
та смак їжі та напоїв є важливими, оскільки вони 
додають відчуття задоволення від їжі, а як наслідок, 
заохочення.

Заохочуйте людину з деменцією їсти та пити, наскільки можливо,
шляхом наступнх мір:

Польська асоціація хвороби Альцгеймера може надати вам більше допомоги,
включаючи інформаційні бюлетені, матеріали та навчання для людей, які
доглядають людей з деменцією. www.alzint.org/member/polish-alzheimers-association

www.homeinstead.co.uk
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Користь від 
занять

Харчування

Додаткова інформація

• Давати їсти за проханням
•  Заохочувати допомагати 

готувати їжу, накривати на стіл, 
мити чи прибирати посуд

•  Якщо вам потрібно нарізати 
приготовану їжу на шматочки, 
зробіть це разом, перш ніж 
поставити тарілку перед такою 
людиною

•  Використовуйте тарілки 
яскравих кольорів з великими 
обідками або миски, які 
відрізняються за кольором від 
їжі, і використовуйте неслизькі 
підставки

•  Чашки з кришками, широкими 
підставами та використанням 
гнучких соломинок за 

домовленістю можуть 
допомогти їй самостійно їсти та 
пити

•  Створіть неускладнені умови 
для людини з деменцією, щоб 
вона змогла зробити 
самостійний вибір

•  Подача менших порцій може 
допомогти їй з’їсти більше, 
оскільки вона не буде 
відчувати себе 
перевантаженою розміром 
порції. Завжди можна 
запропонувати більше потім

•  Намагайтеся, щоб зубні 
протези правильно прилягали, 
а протези/зуби/рот залишалися 
чистими та в хорошому стані 
здоров’я

http://www.alzint.org/member/polish-alzheimers-association/

