Ako komunikova s èlovekom
chorým na Alzheimerovu chorobu?
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"Komunikácia je omnoho viac než len prenos informácií je to vytváranie spojenia, ktoré zahàòa srdce i dušu,
myslenie i cítenie."
(Claudia J. Straussová)

Komunikácia
Slovo komunikácia sa vyvinulo z lat. communicare = deli sa, zverova sa. Vo všeobecnosti znamená komunikácia
rozhovor. Komunikácia súvisí so životom každého èloveka, výrazne ho ovplyvòuje, obohacuje o nové poznatky a postoje,
reguluje naše konanie a správanie, pomáha nám zaèleni sa do spoloènosti a vytvori si sociálne kontakty. Delí sa na
verbálnu, ktorá zahàòa obsah komunikácie a neverbálnu komunikáciu: mimiku, gestá, reè tela a pod. Podáva informácie o
emóciách, pocitoch a vyjadruje to, èo si osoba myslí. Pri komunikácii s èlovekom postihnutým Alzheimerovou chorobou
vnímame obidve stránky komunikácie.
By pripravený
Ak sa pripravujeme na komunikáciu s takto postihnutým èlovekom, je v poriadku, že nevieme, èo máme od komunikácie
oèakáva. Takýchto situácií v živote nastáva ve¾a. Nejlepšia príprava je, že sa zhlboka nadýchneme, vyprázdnime si myse¾ a
vykroèíme s otvorenosou do èohoko¾vek, èo nastane.
Všímavos
Potrebné je dôverova svojej intuícii. Každá výpoveï èloveka s demenciou nám podáva informáciu, ktorá má svoju
rozumovú, ale i emocionálnu stránku. Môže nám òou oznamova, že je zmätený, v depresii, vystrašený, frustrovaný èi
nahnevaný. Vtedy je dôležité prizna mu jeho pocity. Pretože jednou z najažších vecí v živote pre nás všetkých je, keï sú
naše pocity prehliadané. Ak si ich niekto všimne a uzná ich, tie pozitívne sa budú posilòova a negatívne sa vytratia.
Emócie versus pamä
Dôležité je tiež to, ako komunikujeme po emocionálnej stránke, pretože tá zostáva v pamäti.
Autenticita
V rozhovore môžeme prejavi lásku, úprimnos, pravdu, rešpekt, skutoèný záujem, rados z ich spoloènosti a to, že ich
máme radi ako ¾udí. Na to, aby sme mohli všetky tieto kvality sprostredkova, ich musíme aj sami pociova. Preto sa treba
uvo¾ni, spomali bežné myslenie a kolobeh života, vytvori si èasový priestor. ¼udia s demenciou žijú v prítomnom okamihu.
Na to, aby sme im sprostredkovali pozitívne emócie, musíme ži tiež v prítomnom okamihu. Èím lepšie sa nám bude dari
vytvori oázu pre niekoho iného, tým viac z toho budeme profitova i my sami.
Dôstojnos
Alzheimerova choroba ohrozuje dôstojnos týchto ¾udí nielen preto, že si sami uvedomujú, že nieèo nie je v poriadku a
že strácajú kontrolu, ale i preto, ako s nimi zaobchádzajú ostatní. Všetci cítime, ak sa druhí k nám správajú povýšenecky,
zvláštne sa na nás pozerajú, ignorujú nás, rozprávajú pred nami o nás druhým ¾uïom, akoby sme tam ani neboli, rozprávajú
s nami, ako by sme boli deti a rozkazujú nám. To bolí a tiež ohrozuje obraz o sebe samom. Pozera sa na èloveka cez
ochorenie môže obmedzi komunikáciu len na to, èo daný èlovek robí správne a èo nesprávne. Takto nie je možné da
druhému lásku, rešpekt a pocit, že sme radi v jeho prítomnosti.
Akceptácia
K¾úèom k tomu, aby sme pomohli ¾uïom s Alzheimerovou chorobou zachova si dôstojnos je to, ako narábame s ich
zmyslom pre realitu. Od zaèiatku ochorenia je potrebné, aby sme ho akceptovali. Popieraním ich reality zväèšujeme pocit
ochorenia, strachu a frustrácie. Aké podoby môže ma realita èloveka s Alzheimerovou chorobou? Napríklad ak si myslia,
že ich rodièia ešte stále žijú; že ich deti sú malé a oni ich musia vyzdvihnú zo školy; že zajtra idú do práce a pod. Snaži
sa ich presvedèi o roku, ich veku a ich stratách by bolo popieraním ich reality. Nemá význam sa s nimi háda o tom, kto
má pravdu. Veria, že sú v inom èase a na inom mieste. Ak budeme na nieèom trva, iba ich to zmätie, ale nezmení to ich
vnímanie èasu a priestoru. A ak aj áno, bude to len na chví¾u, kým sa zas nevrátia spä k svojej vlastnej realite. Takto len
zbytoène vyèerpávame seba i ich.
Poèúvanie
Na to, aby sme podporili ich realitu, nie je nutné klama. Potrebné je poèúva so záujmom, pokýva sem-tam hlavou a
poveda "aha", "rozumiem" a pod. Dôležité je, že ich poèúvame a že nám na nich záleží. Poèúvanie bez hodnotenia dáva
pocit dôstojnosti.
Empatia
Ak uznáme alebo potvrdíme vnútorné prežívanie èloveka s Alzheimerovou chorobou, tým ho uistíme, že nie je "blázon".
Ak by sme boli niekde zavretí a nevedeli by sme preèo, nikto by nás nepustil von a okolo nás by boli ¾udia, ktorí sa správajú
zvláštne, hovoria veci, ktoré nedávajú zmysel, nepochybovali by sme o svojej hodnote, zdravom rozume a myslení?
Nebolelo by nás to a nenaháòalo by nám to strach? Takýto stav môže urých¾ova priebeh ochorenia. Zároveò oberá o
energiu, ktorá by sa mohla využi lepším spôsobom, než aby ju èlovek minul na trápenie, smútok a zlý pocit zo seba.
Dovo¾te im
· prejavi ich starostlivos voèi vám,
· by rodièom, dáva vám inštrukcie a rady, napomína vás,
· hovori o svojej profesii èi práci (mnohí si budú myslie, že ju ešte stále vykonávajú),
· deli sa o spoloèné zážitky.

Buïte
· úprimný, pretože ve¾mi ¾ahko vycítia, ak nie ste trpezlivý,
· vïaèný za ich rady, názory a láskavos.
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Vážte si ich
· pre ich skúsenosti, poznanie, múdros a rozhodnutia,
· ako jedineèné osobnosti, nesprávajte sa k nim povýšenecký, ale s rešpektom; zaobchádzajte s nimi tak, ako by ste
chceli aby sa zaobchádzalo s vami.
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