Tvoja babi
se je spremenila,
vse pozabi.
Tvoja babi se je spremenila, vse pozabi. Kar
naprej počenja iste stvari. Tega se sploh ne
zaveda. Vsak dan pripoveduje isto zgodbo.
Vedno teže si zapomni nove stvari in nesmiselno
govori. Pozablja tvoje ime, postaja zmedena,
sliši in vidi stvari, ki jih drugi ne, se izgubi in
neprimerno obleče.
Joka brez razloga ali pa se smeji kar tako. Krivi
druge, da so ji skrili stvari. Trdno je prepričana,
da ji je nekdo ukradel denarnico. Včasih misli,
da so njeni bližnji vsiljivci, ki se potikajo po
stanovanju.

Babi
je čudna, ker ima
demenco.
Babi je čudna, ker ima demenco. Demenca
je posledica različnih bolezni, med katerimi
je najpogostejša Alzheimerjeva bolezen.
Največkrat se demenca zaradi Alzheimerjeve
bolezni pojavlja pri starejših. Demenca pomeni
upad možganskih funkcij, zato imajo bolniki
težave s spominom, mišljenjem, orientacijo,
presojo, sporazumevanjem in se čudno vedejo.
Velikokrat ne morejo skrbeti sami zase.
Vzrok za nastanek Alzheimerjeve bolezni ni
znan. Obstajajo zdravila, ki Alzheimerjevo
bolezen upočasnijo, ozdraviti pa je ne morejo (le
redko je demenca posledica drugih bolezni, ki
jih lahko zdravimo).
Tisti, ki se družijo z bolniki z Alzheimerjevo
boleznijo, ne zbolijo, ker bolezen ni nalezljiva.

Kdo pa si ti?

Starši večkrat namignejo, da se je babi
spremenila. Včasih te ne prepozna in te
vpraša:«Kdo pa si ti?« Takrat si najprej
žalostna, potem pa spoznaš, da babi potrebuje
potrpljenje, da se uskladi s svojimi čustvi. Še
vedno pa rada igra s teboj igre, kot je Človek
ne jezi ali druge igre s kartami.
Pomagaj babici, da bo uporabljala svoj um. Za
urjenje spomina je dobro tudi igranje iger,
kart, reševanje križank in ugank, risanje stvari
po spominu, poslušanje glasbe in listanje po
albumu s fotografijami iz njene mladosti. Če
babi nima težav z gibanjem, jo lahko spremljaš
na krajši sprehod.

Babi
postaja čudna,
vse pozabi.
Ko demenca napreduje, se babi vedno bolj
nenavadno vede. Ničesar več ne naredi,
zanemarila se je, ne pospravlja več za sabo, tvoje
starše obtožuje vsega mogočega. Postala je bolj
dremava in se ji ne ljubi več kuhati. Kar tiho leži in
je slabe volje. Tvoji starši so včasih jezni nanjo.
Če tvoji starši skrbijo za bolnika z Alzheimerjevo
boleznijo, so velikokrat utrujeni, jezni in žalostni.
Imajo tudi manj časa zate, zato si tudi ti jezna in
žalostna. Bolje se boš počutila, če staršem zaupaš
svoja čustva in se pogovoriš z njimi.
Če se starši o babičinih težavah še niso pogovorili
z zdravnikom, jih je dobro na to spomniti. Veliko
zdravnik žal ne bo mogel pomagati, lahko pa
vam pove več o bolezni in pomaga pri težavah
kot so nemir ponoči; s pomočjo zdravil zmanjša
babičino jezo in morebitno nasilje in zmanjša
privide, prisluhe in obtoževanja.

Babi te ima še
vedno rada.
Tudi ti velikokrat babičinega nenavadnega
vedenja ne moreš razumeti. Pomembno je,
da veš, da so vse to obrazi bolezni in da te
ima babi še vedno rada. Pomembno je, da
veš, da s pogovorom daješ babici več kot le
informacije, daješ ji tudi svoja občutja do nje.
Zato ji velikokrat pokloni tudi nasmeh.
Čeprav babi zaradi bolezni skoraj vse pozabi,
bo vedno čutila tvojo ljubezen in prijaznost.
Pokaži ji svojo ljubezen. Nadeni si oblačilo,
ki ji je pri srcu, da te lažje prepozna. Babico
pridno obiskuj, ne huduj se nanjo, če bo kaj
slabega rekla. Spomni se, da so to besede
bolezni in ne njene. Ko jo obiščeš, ji najprej
povej svoje ime. Poslovi se od nje z nečim
ljubečim, kar jo pomiri.

Prijazne
besede za
tvojo babi.
Bolniki z Alzheimerjevo boleznijo so povsod
po svetu. Čeprav se zaradi bolezni morda
spremenijo, imajo še vedno radi prijazno
besedo kot vsi ostali ljudje. Nepoučeni ljudje
pa mislijo, da se jim morajo izogibati, ker
škodijo okolici.
Pogovori se s svojimi starši, povej jim, kaj
te skrbi. Ne dopusti, da te v življenju vodijo
nesmiselni predsodki. Nesmiselni predsodki
praviloma izvirajo iz neznanja, zato se o
Alzheimerjevi bolezni pouči v največji možni
meri. Tako boš najbolje pomagala babici, sebi,
svojim staršem in drugim ljudem z demenco.
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