Blúdenie - problém ¾udí
s Alzheimerovou chorobo
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Èlovek postihnutý Alzheimerovou chorobou môže by zmätený, roztržitý, nepokojný. Nezriedka sa stane, že sa zatúla a
stratí, èím poriadne vystraší svojich blízkych. Je to nepríjemná situácia tak pre neho samého, ako aj pre rodinu i ¾udí, ktorí
ho stretnú a chcú mu pomôc.

Túlanie sa je jeden z možných problémov, s ktorým sa opatrovatelia stretávajú. Môže ís o bezcie¾ne blúdenie alebo aj o
zámernú prechádzku. Pacient opustí bezpeèné prostredie, stratí sa alebo sa ocitne na nevhodnom mieste. 6 z 10 osôb s
Alzheimerovou chorobou sa zvykne túla a poèas trvania choroby aj strati. Takmer u všetkých sa to zopakuje. Tieto osoby
nemusia blúdi iba pešo, môžu sa vozi aj MHD - autobusom alebo elektrièkou.

Situácie vyvolávajúce blúdenie
Blúdenie môže zaèína vtedy, keï èlovek s Alzheimerovou chorobou:
· prestáva rozoznáva blízkych ¾udí, miesta a veci,
· v novom alebo zmenenom prostredí sa cíti stratený,
· snaží sa splni niekdajšie záväzky (napr. chodenie do práce alebo staranie sa o diea atï.),
· berie lieky, ktoré majú ved¾ajšie úèinky, napr. nespavos, zmätenos, nepokoj atï.,
· snaží sa zmierni stres spôsobený hlukom, davom, množstvom ¾udí alebo izoláciou,
· zakúsi zmätenos nieko¾kokrát cez deò alebo i v noci,
· pociuje nepokoj kvôli nedostatku fyzickej aktivity,
· bojí sa neznámych zvukov, svetiel, videní, halucinácií,
· h¾adá nieèo špecifické, napr, jedlo, pitie, kúpe¾òu, spoloènos ¾udí, blízkych, príbuzenstvo,
· h¾adá cestu domov, resp. z domu.

Prevencia blúdenia
Je ažké predpoveda, kedy sa osoba zaène stráca. Napriek tomu však možno urobi nieko¾ko preventívnych opatrení,
ktoré znižujú nebezpeèné následky túlania sa a pomáhajú pripravi sa na podobné situácie:

Štruktúrova deò
Pomáha založenie denníka, vytvorenie rutiny, ktorá obsahuje významné aktivity a dostatoènú fyzickú záaž. Jednoduché
práce v domácnosti (zametanie, skladanie šiat ...) vykonáva spoloène a do každodenného programu zaradi aj prechádzku.

Zvýši bezpeènos domova
Zabezpeèi predovšetkým východ z domu (dvere by sa nemali da ¾ahko otvori) a k¾úèe uloži na miesto, kde ich chorý
¾ahko nenájde. V rodinnom dome sa odporúèa oplotenie domu a všetky brány zaisti zámkami. Urobi neprístupným tiež
osobné auto, ktoré chorý riadil, aby ho nemal na oèiach.

Informova najbližšie okolie
Dôležité je upozorni susedov na zdravotný stav príbuzného a poprosi ich, aby zavolali vždy, keï ho uvidia vonku bez
dozoru. Vhodné je preto urobi si zoznam susedov a známych vrátane telefonického kontaktu. Vyhotovi aj zoznam miest,
kam by mohol pacient ís. Ide o èasto navštevované miesta èi iné dôležité lokality (susedia, prechádzky, kostol, bývalé
pracovisko alebo ob¾úbená reštaurácia, kde sa zvyèajne rád zdržiaval). Oboznámi èlenov týchto komunít s jeho
problémom s pamäou. Ak sa nám však príbuzný napriek všetkým opatreniam predsa len zatúla, príhodné je vyhotovi si
náèrt svojho okolia a vopred si vytypova všetky miesta, kde by sa najpravdepodobnejšie mohol zdržiava. Poznaèi si ich a
zaèa h¾ada najprv tam.

Základom je predvídanie
Vopred si premyslie kroky, ktoré je potrebné v prípade straty pacienta podniknú. Zhromaždi všetky dôležité,
hodnoverné a presné informácie. Pri h¾adaní pacienta nám ve¾mi pomôžu. V predstihu si urobi zoznam, kde bude
napísaný vek, výška, váha, farba vlasov, krvná skupina, zvláštne znamenia, zdravotný stav, zubná karta, bižutéria, alergie.
Pripravi si nieko¾ko kópií aktuálnej fotografie. Odloži si neoprané šaty pacienta v igelitovom vrecku, aby sa zachovala
jeho pachová stopa pre policajného psa (vymieòa ich po mesiaci). Vyhotovi si zoznam nebezpeèných oblastí v okolí jeho
bydliska.

