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SKUPINE ZA SAMOPOMOČ PO SLOVENIJI
• LJUBLJANA
Naslov: Linhartova 13, 1000 Ljubljana
Srečanja skupine: prva sreda v mesecu 
ob 18. uri
Kontakt: 01 256 51 11, 
spomincica.si@gmail.com
• AJDOVŠČINA
Naslov: Prostori ŠENT-a, Bevkova 2, 5270 
Ajdovščina
Srečanje skupine: drugi četrtek v mesecu 
ob 16.30
Kontakt: 05 33 06 907
valic.sonja@siol.net
• BELTINCI
Naslov: Zavod sv. Cirila in Metoda, OE 
Dom janka Škrabana, Mladinska ulica 1A, 
9231 Beltinci
Srečanja skupine: prvi četrtek v mesecu 
ob 17. uri
Kontakt: 02 542 31 13, 
klavdija.zver@zcm.si
• DRAVOGRAD
Naslov: Skupina za samopomoč Šmarnica, 
Koroški dom starostnikov,Črneče 146, 
2370 Dravograd
Srečanja skupine: prvi četrtek v mesecu 
ob 17. uri
Kontakt: 040 639 370 (Maja Praper) vsak 
četrtek med 9. in 10. uro, 
manca.javornik@kor-dom.si
• ILIRSKA BISTRICA
Naslov: Dom starejših občanov Ilirska 
Bistrica, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica
Srečanja skupine: prva sreda v mesecu 
ob 18. uri
Kontakt: 05 714 08 01, 
vesna.bizjak@dso-ilb.si, 05 714 08 09, 
nadja.vidmar@dso-ilb.si
• IZOLA
Naslov: Dom upokojencev Izola, 
Kosovelova 22, 6310 Izola
Srečanja skupine: tretji četrtek v mesecu 
ob 18. uri
Kontakt: 05 663 08 23,
irena.majcan-kopilovic@nijz.si
• KRŠKO
Naslov: Dom starejših občanov Krško, 
Kovinarska 13, 8270 Krško
Srečanja skupine: druga sreda v mesecu 
ob 16. uri
Kontakt: 07 488 18 71, 
martina.zerjav@ssz-slo.si
• MARIBOR
Naslov: Dom Danice Vogrinec Maribor, 
Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
Srečanja skupine: prvi delovni četrtek v 
mesecu
Kontakt: 031 750 356, 
aleksandra.gjura@danica-vogrinec.si, 
02 480 64 20, 
drago.perger@danica-vogrinec.si
• METLIKA
Naslov: Dom starejših občanov Metlika – 
dislocirana enota, Črnomaljska cesta 19, 
8330 Metlika
Srečanja skupine: prva sreda v mesecu 
ob 16. uri
Kontakt: 040 188 235, 
delovna.terapija@dso-metlika.si

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA 
POMOČ PRI DEMENCI, SPOMINČICA - 
ALZHEIMER SLOVENIJA
Naslov: Linhartova 13, 1000 Ljubljana
Predsednica: Štefanija L. Zlobec
Telefon: 01 256 51 11
E-pošta: info@spomincica.si
Uradne ure: vsak delovni dan od 12. do 
15. ure
SVETOVALNI TELEFON: 059 305 555 
vsak ponedeljek od 12. do 18. ure, od 
torka do petka od 12. do 15. ure

GO-SPOMINČICA
Regijsko društvo za pomoč pri demenci 
za severnoprimorsko regijo
Naslov: Dom upokojencev Nova Gorica, 
Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica
Predsednica: Sonja Valič
Telefon: 05 330 69 07
E-pošta: go.spomincica@ssz-slo.si
Uradne ure: vsak delovni dan od 8. do 11. 
ure ter vsaka 3. sreda od 15:30 do 16:30

PRIMORSKE SPOMINČICE
Društvo za pomoč pri demenci
Naslov: Vojkovo nabrežje 4a, 6000 Koper
Predsednica: Tatjana Cvetko
Telefon: 05 66 30 823
E-pošta: primorske.spomincice@gmail.
com

SPOMINČICA ORMOŽ
Naslov: Ptujska cesta 33, 2270 Ormož
Predsednica: Majda Keček
Telefon: 02 741 51 00
E-pošta: pbo.tajnistvo@siol.net
Uradne ure: od 8. do 14. ure

SPOMINČICA ROGAŠKA SLATINA
Društvo za pomoč pri demenci Rogaška 
Slatina
Predsednica: Špela Kovačič
Naslov: Pegazov dom, Celjska cesta 11, 
3250 Rogaška Slatina
Telefon: 031 221 246, Špela Kovačič 
in 03 81 85 500, Pegazov dom
E-pošta: spela.kovacic@gmail.com

SPOMINČICA ŠENTJUR
Združenje zahodnoštajerske pokrajine 
za pomoč pri demenci
Naslov: Svetinova 1, 3230 Šentjur
Predsednica: Mojca Stopar
Telefon: 031 373 609
E-pošta: mojca.stopar@gmail.com
Uradne ure: 03 74 61 700, prvi četrtek v 
mesecu od 16. do 18. ure

SPOMINČICA ŠKOFJA LOKA
Društvo za pomoč pri demenci Škofja 
Loka Spominčica
Predsednica: Biljana Djaković
Naslov: Center slepih, slabovidnih in 
starejših, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka
Telefon: 040 552 288
E-pošta: biljana.djakovic@gmail.com

DRUŠTVO SPOMINČICA ZGORNJEGA 
POSOČJA
Tajnica društva: nada.kenda@gmail.com
Naslov: Brunov drevored 23, 5220 Tolmin

• NOVA GORICA
Naslov: Dom upokojencev Nova Gorica, 
Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica
Srečanja skupine:tretja sreda v mesecu 
ob 16:30
Kontakt: 05 330 69 07, 
gls.gradisce@ssz-slo.si
• ORMOŽ
Naslov: Skupina za samopomoč Zarja, 
CSO Ormož, Ulica dr. Hrovata 10a., 2270 
Ormož
Srečanja skupine: druga sreda v mesecu 
ob 13. uri
Kontakt: 02 741 62 95, 
natasa.cavic@ssz-slo.si
• POSTOJNA
Naslov: Zdravstveni dom Postojna, Prečna 
ul.2, 6230 Postojna
Srečanja skupine: prvi torek v mesecu ob 
18. uri
Kontakt: 040 614 121, 
jelka.verbic@gmail.com
• RADLJE OB DRAVI
Naslov: Dom Hmelina, Koroška cesta 67a, 
2360 Radlje ob Dravi
Srečanja skupine: prvi petek v mesecu ob 
16. uri
Kontakt: 02 887 03 78, 031 353 312,
janja.ramsak@domhmelina.si
• SEŽANA
Naslov: Center za socialno delo Sežana, 
Ulica 1. maja 4, 6210 Sežana
Srečanja skupine: četrta sreda v mesecu 
ob 17:30
Kontakt: 040 220 202, 
mozetic.klemen@gmail.com, 040 128 335, 
lidijapregelj@hotmail.com
• SLOVENJ GRADEC
Naslov: Koroški dom starostnikov Slovenj 
Gradec, Celjska cesta 24, 2380 Slovenj 
Gradec
Srečanja skupine: prvi ponedeljek v 
mesecu ob 18. uri 
Kontakt: 02 88 46 436
marjana.kamnik@kor-dom.si
• ŠENTJUR
Naslov: Dom starejših Šentjur, Svetinova 1, 
3230 Šentjur
Srečanja skupine: prvi četrtek v mesecu 
od 17.00 do 18.30
Kontakt: 031 373 609, 
mojca.stopar@gmail.com
• ŠKOFJA LOKA
Naslov: Center slepih, slabovidnih in 
starejših, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka
Kontakt: 041 698 749 (ponedeljek od 15. 
do 16. ure) biljana.djakovic@gmail.com
• TRŽIČ
Naslov: Dom Petra Uzorja, Ročevnica 58, 
4290 Tržič
Srečanja skupine: prvi torek v mesecu
Kontakt: 04 59 80 300
marjeta.sumic@ssz-slo.si
• TOLMIN
Naslov: Prostori RK Tolmin, Brunov 
drevored 23, 5220 Tolmin
Srečanja skupine: zadnja sreda v mesecu 
ob 17. uri
Kontakt: nika.gaberscek@gmail.com

POMEMBNI KONTAKTI
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Uvodnik

Leto 2015 je bilo posebej pomembno za Spominčico, saj je bila na našo pobudo Slovenija izbrana za 
gostiteljico jubilejne 25-letne konference Alzheimer Europe, katere članica smo od leta 2012, in šteje 
33 držav članic. Konference se je udeležilo 572 delegatov iz Evrope in sveta, iz Slovenije 133 delegatov. 

Več o konferenci si preberite v posebnem prispevku.
Konferenca je bila dobro sprejeta s strani stroke tudi in zelo odmevna v medijih. S poročanjem so veliko 

pripomogli k ozaveščanju in prepoznavanju demence, zlasti prvih znakov. Konference se je udeležilo tudi 
45 bolnikov z demenco, nekaj tudi iz Slovenije. Priporočilo in praksa Alzheimer Europe v zadnjih treh letih 
je, da na vse večje in tudi manjše konference vabi osebe z demenco z namenom, da sami povedo, seveda 
tisti, ki še lahko govorijo, kako doživljajo bolezen in kaj pričakujejo in si želijo od nas. Njihov moto je: »Nič 
več o nas, brez nas«. S tem tudi pripomoremo, da ti bolniki in njihovi svojci, ki skrbijo za njih, ne živijo v 

socialni izolaciji, hkrati pa na ta način prispevamo k destigmatizaciji demence v družbi. 
Poleg te konference je Slovenija leta 2015 gostila tudi 9. mednarodni kongres o »Vaskularni demenci« na Medicinski fakulteti v 

Ljubljani, ki se je je udeležilo okrog 200 strokovnjakov. Ti mednarodni dogodki pripomorejo, da se problemi na področju demence 
hitreje in boljše rešujejo.

Vzporedno z vsemi dejavnostmi Spominčice je Delovna skupina za pripravo Nacionalne strategije za demenco pripravljala strate-
gijo, ki je eden naših glavnih ciljev oz. prizadevanj. Delovna skupina je bila ustanovljena leta 2010 pri Ministrstvu za zdravje RS na 
pobudo dr. Aleša Kogoja in nekaterih članov Spominčice. V letu 2015 je bila Nacionalna strategija za demenco po intenzivnem delu 
skupine pripravljena in decembra je bila tudi zaključena javna razprava. Slovenija se tako pridružuje večini ostalih članic Alzheimer 
Europe, ki nacionalne strategije že imajo, pred nami pa je izvajanje in uresničevanje ciljev, zapisanih v njej: od ozaveščanja, zgodnje 
diagnoze, postdiagnostične podpore svojcem, zdravljenja, pomoči svojcem pri oskrbi bolnika na domu, do dnevnih centrov in ustre-
znega števila oddelkov za demenco v domovih za starejše ter primerno usposobljenega osebja za delo z njimi. V skladu s strategijo 
je potrebno načrtovati število in izobraževanje strokovnjakov, tako psihiatrov, nevrologov in ostalega strokovnega osebja, ki se z 
osebami z demenco ukvarjajo.

Uspešno nadaljujemo s širjenjem Alzheimer Cafejev po Sloveniji, ki so dobro obiskani, kar kaže na to, da je ta neformalna oblika 
druženja, namenjena predvsem svojcem oseb z demenco, prav tisto kar smo v Sloveniji potrebovali. Svojci bolnikov se namreč znaj-
dejo v hudih težavah in so pogosto izpostavljeni izgorevanju. Spominčica na teh srečanjih gosti strokovnjake s področja demence, 
ki dajo obiskovalcem odgovore na njihova vprašanja. Svojci bolnikov pa izmenjujejo svoje izkušnje in se družijo z ljudmi v podobnih 
stiskah.

Spominčica izvaja program »Demenci prijazno okolje«, ki je eno od novih priporočil Alzheimer Europe svojim članicam. V okviru 
tega je Spominčica pričela v UKC Ljubljana izvajati dodatno informiranje za prepoznavanje znakov demence za zaposlene v bolni-
šnici. Bolniki z demenco se namreč pogosto znajdejo v bolnišnici tudi zaradi drugih zdravstvenih težav. Zato je prav, da zaposleni v 
bolnišnicah vedo, kako z njimi ravnati, komunicirati in se jim približati. V okviru tega programa bomo nadaljevali z informiranjem oz. 
ozaveščanjem vseh delavcev javnega sektorja. Pričeli smo z usposabljanjem za policiste, ker so eni prvih, ki se srečajo z bolniki z 
demenco, ko ti odtavajo od doma in ne vedo, kdo so, kje so in kje so doma.

Tako kot vsako leto vas tudi letos 21. septembra na svetovni dan alzheimerjeve bolezni vabimo na »Sprehod za spomin«, s katerim 
opozarjamo na problematiko demence in zmanjšujemo stigmo demence.

V letošnjem letu bomo ponovno organizirali tradicionalno psihogeriatrično srečanje z naslovom: »Demenca – prioriteta javnega 
zdravstva«, kar je eden od ciljev, ki si jih je zadala Alzheimer Europe. 

Nizozemska, ki je trenutno predsedujoča EU, organizira 10. maja posvet na temo demence. Tako kot pred njo predsedujoči Luksem-
burg je tudi Nizozemska demenco uvrstila med prioritete svojega predsedovanja. Temu sledi tudi Slovaška, ki prevzame predsedova-
nje EU v drugi polovici letošnjega leta. Na posvet sta iz Slovenije vabljena predstavnik nevrologov in Spominčice. Iz tega je razvidno, 
da dobiva demenca tudi vse večjo podporo evropskih politikov, ki se vedno bolj zavedajo, da je demenca aktualen zdravstveni, 
socialni in finančni problem družbe. Zavedajo se, da skupaj lahko dosežemo več in da je predvsem potrebno nameniti več finančnih 
sredstev za raziskave, s katerimi bi prišli čim prej do novega, bolj učinkovitega zdravila. 

Spominčica si v sodelovanju s stroko prizadeva, da bo tudi v Sloveniji postala demenca prioriteta javnega zdravstva. S tem bo 
zagotovljeno kakovostnejše življenje osebam z demenco in njihovim svojcem. Pri tem nas podpira vseh osem evropskih poslancev iz 
Slovenije. Podpisali so pobudo Alzheimer Europe in se znotraj Evropskega parlamenta zavzemajo za hitrejše in uspešnejše reševanje 
problemov demence.

Alzheimer Europe je v letu 2015 organizirala kampanjo za podporo Glasgowske deklaracije, ki govori predvsem o zaščiti človeko-
vih pravic oseb z demenco, o nujnosti priprave evropske strategije in o sprejemu nacionalnih strategij njenih članic. Slovenija je bila 
zmagovalka pri zbiranju podpisov, in to dvakratna; od 11.613 podpisov smo zbrali 1732, s čimer pa smo najboljši tudi po zbranih pod-
pisih na število prebivalcev. Glasgowsko deklaracijo sta podpisali tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Anja Kopač Mrak in ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc.

Prihodnje leto bo Spominčica dopolnila 20 let svojega delovanja, svojo mrežo pa še naprej širi po vsej Sloveniji. Vsa ta leta se tru-
dimo pomagati bolnikom z demenco ter njihovim svojcem in prenašamo primere dobre prakse iz ostalih evropskih držav v Slovenijo. 
Na področju pristopa, obravnave in komunikacije z bolniki z demenco je prišlo v zadnjih desetih letih do bistvenih izboljšav. Kljub 
temu s stanjem še nismo zadovoljni, zato se bomo še naprej trudili za izboljšanje življenja bolnikov in njihovih svojcev.

Štefanija L. Zlobec, predsednica Spominčice
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Mednarodni dogodek

Potekala je 2. do 4. septem-
bra 2015 v Cankarjevem 
domu v Ljubljani. Na njej 
je sodelovalo 160 preda-
vateljev in 557 delegatov z 
vsega sveta, vključno s sku-
pino bolnikov in njihovih 
spremljevalcev oz. skrbni-
kov. Pokrovitelj konference 
je bil Borut Pahor, predse-
dnik Republike Slovenije.
 

Spominčica je gostila 
25. letno konferenco Alzheimer Europe

Na slovesni otvoritvi konferen-
ce so imele nagovore Milojka 
Kolar Celarc, ministrica za 

zdravje, dr. Anja Kopač Mrak, mi-
nistrica za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Heike 
von Lützau-Hohlbein, predsednica 
Alzheimer Europe, Helga Rohra, 
predsednica Evropske delovne 
skupine oseb z demenco, Štefani-
ja L. Zlobec, predsednica združenja 
Spominčica, in mag. Bojana Muršič, 
podpredsednica Državnega zbora 
RS.

Predsednica Alzheimer Europe 
Heike von Lützau-Hohlbein je po-
udarila, da demenca ni le bolezen, 
ampak je nanjo potrebno gledati kot 
na socialni problem. Predsednica 
Evropske delovne skupine oseb z 
demenco Helga Rohra pa je izpo-
stavila, da diagnoza demence ne 
pomeni konca življenja, ampak za-
četek drugačnega življenja, in zbra-
ne pozvala k ustanavljanju lastnih 
delovnih skupin.

Predsednica združenja Spomin-
čica Štefanija L. Zlobec je poveda-
la, da so pri Alzheimer Europe dali 
pobudo, da demenca postane prio-
riteta javnega zdravstva. K temu je 
pozvala tudi podpredsednica Držav-
nega zbora RS mag. Bojana Muršič, 
ki je ob tem med drugim dejala tudi, 

Na otvoritveni slovesnosti v Cankarjevem domu so bile govornice tudi (z 
desne) mag. Bojana Muršič, podpredsednica Državnega zbora, dr. Anja 
Kopač Mrak, ministrica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, in Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje.

Evropska delovna skupina oseb z demenco (EWGPWD) je sodelovala na konfe-

renci s predsednico Helgo Rohra (prva z desne v drugi vrsti), ki je bila pred bole-

znijo poklicna prevajalka. Moto skupine je: »Nič več o nas, brez nas«. Skupina se 

sestaja trikrat letno v Bruslju, njen član je od ustanovitve tudi slovenski predstav-

nik, Bojan Španja (drugi z leve v prvi vrsti). Skupina je bila ustanovljena leta 2012 

in šteje 11 članov iz enajstih držav.
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da bi bilo prav zagotoviti finančno 
vzdržno oskrbo bolnikov z demenco, 
da bi razbremenili njihove svojce.

Za javno zdravstvo je demenca 
ena najdražjih bolezni ter pomeni 
veliko ekonomsko in socialno breme 
za družbo, zato je Alzheimer Europe 
dala leta 2014 pobudo, da postane 
demenca prioriteta javnega zdra-
vstva. Predsedujoča država EU, Ni-
zozemska, Luksemburg, je demen-
co uvrstila med prioritetna področja 
predsedovanja.

V Sloveniji je trenutno več kot 
32.000 oseb z demenco, v priho-
dnjih dvajsetih letih pa naj bi se to 
število zaradi staranja prebivalstva 
podvojilo.

Demenca je skupek motenj, pri ka-
terih so višje živčne funkcije okvar-
jene do te mere, da to vpliva na 
dnevne dejavnosti posameznika. 
Najpogostejša oblika demence je 
Alzheimerjeva bolezen, ki predsta-
vlja več kot 65 odstotkov oblik de-
mence. Na svetu je več kot 44 mili-
jonov bolnikov z demenco, od tega v 

V preddverju je bila postavljena razstava plakatov – izbranih 
prispevkov na konferenci. David Krivec, vodja projektov pri 
Spominčici z norveško članico projektne skupine Betty 
Sandvik Doble pred plakatom Spominčice, ki predstavlja 
aktivnost »Živeti z demenco doma« – usposabljanje prosto-
voljcev, družabnikov oseb z demenco. 

Že ob vhodu v Cankarjev dom so 

bili mimoidoči opozorjeni na konfe-

renco, ki je potekala znotraj.

Prostovoljke in prostovoljci 
Spominčice so v Cankarje-
vem domu pomagali udele-
žencem konference, pred-
vsem osebam z demenco, 
z informacijami, ki so jih 
potrebovali. Prostovoljci so 
usposobljeni družabniki za 
osebe z demenco v okviru 
aktivnosti »Živeti z demen-
co doma«.
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Evropi več kot 9 milijonov.
Kot je opozorila ministrica za 

zdravje Milojka Kolar Celarc, število 
bolnikov z demenco narašča. »Po 
ocenah Svetovne zdravstvene orga-
nizacije živi v svetu več kot 47 mili-
jonov ljudi z demenco, v Evropi več 
kot devet milijonov. Predvidevanja 
kažejo, da se bo število v dvajsetih 
letih podvojilo.«

Po njenih besedah si na ministr-
stvu prizadevajo, da bi skupaj s par-
tnerji vzpostavili čim boljše pogoje za 
kakovostno oskrbo oseb z demenco, 
zagotovili dostopnejšo obravnavo ter 
vzpostavili usklajeno podporo ose-
bam z demenco, njihovim družinam 
in oskrbovalcem.

Po besedah Milice Gregorič Kram-
berger, vodje Centra za kognitivne 
motnje na kliničnem oddelku za bo-
lezni živčevja, UKC Ljubljana, Slove-
nija potrebuje strategijo za demen-
co, saj slovenska javnost še vedno 
premalo pozna izjemne socialne, 
zdravstvene in ekonomske vidike 
demence.

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, predstoj-
nik kliničnega oddelka za bolezni 
živčevja na UKC Ljubljana: »V Slo-
veniji imamo na eni strani odlično 
vzpostavljeno mednarodno sodelo-
vanje in sodelovanje na kliničnem 
in raziskovalnem področju, po drugi 
strani pa se soočamo s pomanjka-
njem organizirane mreže centrov za 
kognitivne motnje ter s kadrovskim 
pomanjkanjem na področju zdra-
vstva in socialne oskrbe.

Predsednica Spominčice Štefanija L. Zlobec (druga z leve) z zunanjimi 
sodelavkami s Psihiatrične klinike Ljubljana

Na glavni pošti na Slovenski cesti 

je bila ob robu konference na ogled 

filatelistična razstava, na kateri sta 

bila tudi priložnostna znamka in 

priložnostni poštni žig.

Stojnica Slovenskega združenja za pomoč pri 

demenci Spominčica – Alzheimer Slovenija 

s predsednico Štefanijo L. Zlobec (v sredi-

ni) v družbi z domačimi in tujimi udeleženci 

konference.
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Naš pogovor

»Verjamem, da lahko zaradi 
boljšega poznavanja mo-
žganov postanemo boljši 

ljudje,« je ena od njegovih izjav. Za-
dnje čase se veliko govori in piše o 
demenci, k čemur je verjetno prispe-
vala tudi letna konferenca Alzheimer 
Europe, ki je bila lani septembra v 
Ljubljani. 

Vprašali smo ga, če je dobro, da 
se toliko govori o tej bolezni, in odvr-
nil je, da je to nujno, kajti demenca 
sodi med tiste možganske bolezni, 
za katere je zelo značilna stigma ali 
sram. 

Zakaj?
Na splošno so možganske bolezni 

tiste, ki se jih bolj sramujemo, kot če 
si, recimo, zlomimo nogo ali roko ali 
kaj podobnega. Vzrok je seveda, da 
je skoraj vedno prizadeto tudi ve-
denje, naše čustvovanje. No, in pri 
demenci gre za prizadetost višjih 
miselnih funkcij, predvsem spomi-
na, lahko tudi motnje branja, motnje 
govora, motnje pozornosti, lahko se 
izgubljamo v prostoru, in vse to so 

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, predstojnik Kliničnega oddelka 
za bolezni živčevja na Nevrološki kliniki v Ljubljani

POMEMBNA JE ZGODNJA 
PREPOZNAVA BOLEZNI

Piše: Jelena Stepanovič
Foto: Blaž Uršič

Slovenski nevrolog prof. dr. 
Zvezdan Pirtošek, predstoj-
nik Kliničnega oddelka za 
bolezni živčevja na Nevro-
loški kliniki, UKC Ljubljana, 
se pri svojem delu že vrsto 
let srečuje z bolniki z de-
menco.

stvari, ki se jih ljudje na neki način 
sramujejo. Ko sem bil še na začet-
ku poklicne poti, je malokdo svojega 
bližnjega pripeljal v ambulanto in de-
jal, da ima motnje spomina. Oboleli 
se niso pritoževali, če pa se že kdo 
je, smo to v glavnem pojasnjevali s 
starostjo.

Gre za hudo bolezen, neozdra-
vljivo, ni učinkovitega zdravila, 
prizadene tudi bolnikove svojce 
in ocenjujejo jo kot najdražjo bo-
lezen na svetu. Kakšna bolezen 
je to, kaj se pravzaprav dogaja s 
človekom?

Vemo, da je organska bolezen mo-
žganov, to ne pomeni, da »si nor« ali 
da »te je obsedel hudič«, ali da »si 
zloben«, ali kaj takega. Že kakšnih 
100 ali 120 let vemo, da se v možga-
nih začnejo nabirati posebne belja-
kovine, ki se imenujejo amiloid. Pri 
obolelih možganih se kanalčki, ki so 
pomembni za prehranjevanje živč-
nih celic, nekako razmršijo in iz njih 
se naredi nekakšen klopčič, skratka, 
možgani ne morejo več prenašati 
informacije iz ene celice na drugo. 
To je predvsem opazno v tistih pre-
delih možganov, ki so pomembni 
za srednjeročni spomin, npr. kdo 
me je včeraj obiskal, kaj sem imel 
za večerjo, ne pa toliko v tistih de-
lih možganov, ki so pomembni za 
zelo dolgoročni spomin, kot recimo, 
kako je bilo takrat, ko sem odšel v 
vojsko ali ko sem bil v osnovni šoli ... 
Ravno tako so močno prizadeti tisti 
deli možganov, ki so pomembni za 
orientacijo v prostoru. Tako, da se 
bolezen zelo pogostokrat začne s 
tem, da posameznik sam opazi, da 
se ne spomni določenega imena, 

ali pa sreča človeka na ulici, ki ga 
pozna leta in leta, v tistem trenutku 
pa se ne more spomniti njegovega 
imena. Zelo pogosto pa se zgodi še 
nekaj drugega: gre v mesto in naen-
krat obstane na križišču in ne ve, na 
katero stran naj gre, na kateri strani 
je že tista trgovina, v katero po na-
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POMEMBNA JE ZGODNJA 
PREPOZNAVA BOLEZNI

vadi hodi. Človek pravzaprav prese-
nečeno ugotovi, da se z njim nekaj 
dogaja. In velikokrat ti bolniki sami 
pridejo, izrazijo svojo skrb, pa jih 
potem sorodniki ali pa na žalost tudi 
zdravniki kar prehitro potolažimo in 
rečemo, če bi jaz imel toliko let kot 
vi, bi bil tudi tako pozabljiv. V bistvu 
pa nas bolnik skuša opozoriti, da se 
dogaja nekaj čudnega v njegovih 
možganih, in v veliki meri ima prav.

In kaj pomeni, če se ne spomni-
mo imena človeka, ki ga pozna-
mo, a se ga spomnimo čez nekaj 
minut?

Na začetku razvoja demence se 
bomo čez nekaj časa imena spo-
mnili, zlasti če nam bo kdo dal na-
mig. Z razvojem bolezni, čez 4, 5, 6 
let pa se ga ne bomo več. Se pravi, 
bolezen ima svojo dinamiko.

Menda je bistveno prepoznati 
prve znake, ampak jih je težko. 

Težko jih je prepoznati zaradi več 
vzrokov. En je ta, da se bolezen pri-
plazi počasi, neopazno in tiho. Drugi 
je, da smo takrat, ko dobimo prve 
znake, po navadi še precej dejavni. 
Veliko delamo, morda skrbimo za 
vnuke, potujemo ... Šestdeseta leta 
so vendarle še aktivno življenje in 
zlahka se potolažiš, da imaš toliko 
dejavnosti, da ni čudno, če kaj tudi 
pozabiš. In potem je bolezen težko 
diagnosticirati tudi zaradi tega, ker 
okolica vse prehitro vzame neko 
motnjo, ki jo bolnik zazna, za nekaj 
nepomembnega, zaradi česar se ne 
splača sekirati. Na žalost pogosto-
krat moji kolegi zdravniki, od katerih 
bi pričakoval, da bodo zelo občutljivi 
na prve simptome, pripeljejo svoje 
starše v srednji fazi demence, ko je 
že jasno, da je proces že zelo na-

predoval. Eden izmed razlogov, da 
to bolezen tako pozno opazimo, je, 
da nam sodobno življenje ponuja 
vse bolj banalne pogovore, kot so 
pogovori o vremenu, o politiki, kjer 
uporabljamo neke splošne fraze, ki 
ne zahtevajo podrobnejšega pozna-
vanja datumov in situacij. Zlasti, če 
vidimo svoje starše samo enkrat na 
teden ob sobotnem kosilu, je malo 
verjetno, da se bomo pogovarjali 
ravno o temah, ki hitro odkrijejo de-
menco. 

Katere teme so to? So to števil-
ke, datumi?

Včasih moramo poleg počutja ob 
vremenu, povprašati tudi na primer: 
Kako je že ime Bertijevi sestri? Ka-
terega leta si kupil nov avto? Skrat-
ka, ne smemo se bati vprašati zelo 
konkretno. Značilno za bolnike z de-
menco je, da delno iz strahu, delno 
iz nejevere, kar se jim dogaja, radi 
zahajajo v neke posplošene odgo-
vore, ki nas zadovoljijo, a nas ne bi 
smeli. Spraševati moramo zelo kon-
kretno. 

Bolezen je značilna za starejše 
ljudi, nekateri posamezni primeri 
pa kažejo, da ni nujno tako?

Neka bolnica, ki sem jo videl, je 
bila v poznih dvajsetih letih, s silno 
hitro potekajočo boleznijo. V dveh 
letih ni več poznala svojih otrok ... 
Zlasti genetske oblike demence lah-
ko nastajajo prej, v poznih tridesetih, 
štiridesetih ali petdesetih letih, če 
ima to bolezen že nekdo v družini.

Potekajo dve vrsti raziskav, raz-
iskave same bolezni in iskanje 
zdravila?

V prvem primeru nas zanima, kako 
potekajo možganski procesi, kaj je 
moteno. Zanimivo je, čeprav prvega 
vzroka ne poznamo, da zelo veliko 
vemo o kaskadi patofizioloških spre-
memb, ki nato privedejo do tega, da 
se v možgane odloži protein amiloid 
oziroma da se v klopčič zvijejo tisti 
kanalčki, po katerih se prehranjujejo 
možganske celice. Ob tem so zelo 
pomembne tudi raziskave, zakaj 
pride do tega. Če bomo razumeli, 
korak za korakom, kaj se v možga-
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nih dogaja, bomo morda lahko na 
več ravneh, na več mestih nekako 
»dizajnirali« ali pa odkrili zdravilo, 
ki bo zaustavilo ta proces. Zdaj so 
raziskave usmerjene v veliki meri na 
izplavljanje proteinov amiloida, ki se 
nam nalaga v možganih. Izplavimo 
ga lahko na različne načine. Eden 
izmed načinov je, da naredimo pro-
titelo tem beljakovinam. Človeka na 
neki način cepimo za to »hudobno« 
beljakovino in človek začne proizva-
jati protitelesa, ta pa lahko možgane 
očistijo teh beljakovin. S tem v zvezi 
že potekajo raziskave, bilo je nekaj 
zelo dobrih rezultatov. Po drugi stra-
ni pa so bili tudi stranski učinki, ko 
je prišlo do pretiranega napada teh 
protiteles, tudi na druge, zdrave dele 
možganov. Druga vrsta zdravljenja 
je urediti zapletene kanalčke v sa-
mih živčnih celicah. Z zdravili sku-
šamo poravnati te kanalčke. Neod-
visno od tega pa seveda poteka tudi 
veliko raziskav, kako lahko vplivamo 
na demenco z zdravim načinom ži-
vljenja. Danes zelo dobro vemo, da 
je določena hrana zaščitna za mo-
žgane. 

Katera?
Tisto, kar je dobro za srce in žile, 

je dobro tudi za možgane. Izstopa 
tako imenovana sredozemska dieta, 
veliko sadja, zelenjave, rib in kakšen 
kozarec vina po kosilu. Zelo moč-
no zdravilo za ohranjanje iskrivega 
duha in boja proti demenci je tudi  gi-
banje. To je čudovito zdravilo, ki ga 
veliko premalo uporabljamo.

Podatki Svetovne zveze za 
Alzheimerjevo bolezen kažejo, da 
število bolnikov narašča. Po sve-
tu je skoraj 47 milijonov bolnikov, 
v Evropi skoraj 10 milijonov in 
v Sloveniji več kot 31 tisoč. Je 
medicinska stroka v Sloveniji 
pripravljena na to bolezen?

Ne. Medicinska stroka ni pripra-
vljena, morda je še hujše to, da tudi 
socialna stroka ni. Mislim, da smo 
prav v zadnjih dveh, treh letih pr-
vič priča prebujanju zavesti, da je 
to problem. Če je danes vsak peti 
Slovenec star več kot 65 let, bo čez 
20 let vsak tretji Slovenec starejši od 

65 let. Vemo, da se pogostost de-
mence podvoji vsakih pet let, da bo 
leta 2040 še enkrat več bolnikov z 
demenco. Če jih je danes 31 tisoč, 
jih bo takrat precej več kot 60 tisoč. 
Problem je tudi v tem, da bosta ob 
enem obolelem državljanu močno 
prizadeta še dva do trije drugi. Otro-
ci, ki bodo morali skrbeti za starše, 
se morda celo zaposliti za štiriurni 
delovnik ali na drugačne načine, da 
bodo lahko skrbeli za mamo ali oče-
ta, ki bodo somatsko zdravi. Bolniki 
z Alzheimerjevo boleznijo imajo na-
mreč zdrave srce, pljuča in jetra, nji-
hov um pa nezadržno propada. Pri-
de dan, ko ne prepoznajo več svojih 
otrok, ki jih obtožujejo, da jim krade-
jo denar ali odtavajo od doma in se 
izgubijo. Sorodnikom je zlasti hudo 
takrat, ko jih ne prepoznajo več. Gre 
za veliko psihično trpljenje, ne toliko 
bolnika, ki trpi predvsem na začet-
ku, ko čuti, da je nekaj narobe, da 
mu ljudje ne verjamejo in ko z gro-
zo zre v vsakodnevne dokaze, da 
pozablja in se izgublja. Kasneje se 
umiri in njegova misel obledi, silno 
psihološko trpljenje pa takrat zaja-
me otroke. Ti morajo potem plače-
vati 24-urno nego, če je ta potrebna, 
ali sami ostati doma. Naša družba 
prepušča večino teh skrbi družini. 
Ne toliko otrokom, ki se sicer poču-
tijo krive in trpijo, ko morajo zaradi 
svojih otrok in zaradi svojega dela 
živeti svoje življenje. Dostikrat je ob 
bolniku prav tako ostarel partner, 
žena ali mož, ki mora obvladovati to 
bolezen. V tem se kaže velika neob-
čutljivost naše družbe.

Bolnika z demenco obravnava 
nevrolog ali psihiater. V čem je 
razlika? Ali ga morata obravna-
vati oba?

Seveda, oba. Pravzaprav je tako, 
da so danes dve vrsti bolnikov z de-
menco. Včasih smo imeli bolnike, ki 
so bili »jasno« dementni in se bolni-
ku ni dalo prav veliko pomagati. V 
ospredju so bile pogosto psihoze: 
čutili so se preganjane, da jim nek-
do krade denar, imeli so privide, pri 
čemer je pomoč psihiatra zelo po-
membna. Danes, ko imamo vse več 
vedenja o demenci, prihaja veliko 

bolj v ospredje tista populacija ljudi, 
ki so zaskrbljeni in niso odprto de-
mentni oziroma bodo čez tri do štiri 
leta in pri katerih je potrebno zelo 
hitro izpeljati diagnostični postopek. 
To, da si nekoliko pozabljiv, da se 
nekoliko izgubljaš, lahko pomeni 
marsikaj: da raste tumor, težave s 
ščitnico, pomanjkanje vitamina B12, 
da se v telesu dogaja nekaj druge-
ga. Zaradi tega je diagnostika zelo 
pomembna. Danes so v rokah ne-
vrologije hitra diagnostična sred-
stva, ki nam lahko pokažejo, da gre 
za demenco. Prvi stik je po navadi 
s splošnim zdravnikom, ti so najbolj 
obremenjeni, vendar njihova moč di-
agnoze sega samo do določene sto-
pnje. Potem bi moral takšen bolnik 
čimprej do nevrologa, da bi se opra-
vila slikanja, pogledal likvor (tekoči-
na, ki obliva možgane in hrbtenja-
čo), da se pregleda kri, da ga testira 
nevropsiholog. Od stotih pregleda-
nih bolnikov jih bomo lahko petnajst, 
če bolezen pravočasno ugotovimo, 
popolnoma pozdravili. Če pa je di-
agnoza Alzheimerjeva demenca, ko 
lahko le omejeno pomagamo, pa 
družino pripravimo in ji svetujemo, 
kako naprej. Lahko se organizirajo, 
kdo bo nosil kakšno breme. Veliko 
stvari se da narediti. 

Rekli ste, da je ta bolezen pri nas 
še zelo stigmatizirana, da se lju-
dje, ki morebiti imajo demenco, 
bolezni nekako sramujejo, tudi 
njihovi svojci. Proti stigmi se bori 
tudi Spominčica – Slovensko 
združenje za pomoč pri demenci. 
Kako poteka sodelovanje medi-
cinske stroke in Spominčice?

Moram reči, da smo med tistimi 
v Evropi, ki imamo to najlepše ure-
jeno. Zaradi dobrega sodelovanja 
je tako dobro uspela lanskoletna 
evropska konferenca v Ljubljani. K 
demenci je namreč potrebno pri-
stopiti na različne načine. Tudi stro-
ka bo veliko uspešnejša v zgodnji 
obravnavi, v zgodnji diagnostiki, če 
bodo bolniki in skrbniki in splošna 
publika poučeni, kaj so prvi znaki 
demence. Zdravniki tukaj vstopamo 
na zelo pomembnih vratih, in to je, 
da skušamo osvestiti. Če smo pred 
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dvajsetimi leti naredili vse, da smo 
človeka razbremenjevali v smislu ne 
se sekirati, ne skrbeti, če pozabljate, 
in potem, ko je močno pozabil, smo 
mu zaprli vrata in rekli, da človek ni 
za nas, dajte ga v dom, je danes 
obratno. Medicina na široko odpira 
vrata prvim skrbem, prvim znakom. 
Mi imamo danes orodja, slikanja, 
biokemične preiskave, ki nam lah-
ko pokažejo, da gre za demenco in 
sicer lahko to naredimo že takrat, 
ko človek opazi prve, zelo zgodnje 
znake.Danes vemo, da se demenca 
začne 10, 20, morda celo 30 let prej, 
preden pride do tistega usodnega 
dneva, da nekdo že petič pozabi 
ključe od avtomobila in se absolutno 

ne more spomniti, kje je. Vendar, 
če ne bo prosvetljevanja, kakšni so 
znaki bolezni, zdravniki ne bomo 
uspešni. Ko pride do bolezni, pride 
neki trenutek, ko imajo svojci obo-
lelega vse manj energije, postanejo 
depresivni, suicidalni (samomorilni), 
ne vidijo perspektive in začnejo tudi 
telesno močno obolevati. Potrebuje-
jo pomoč, ki jim jo lahko nudi zdru-
ženje kot je Spominčica, v smislu, 
da se ljudje samoorganizirajo, da 
pridejo skupaj skrbniki obolelih, se 
pogovarjajo in delijo svoja spozna-
nja. Spoznanja, do katerih prihaja 
medicina skozi študije in raziskave, 
pa organizacija kot je Spominčica 
na prijeten in učinkovit način prevaja 

v jezik vsakdanjega življenja. Zdi se 
mi, da tako psihiatri kot nevrologi in 
splošni zdravniki v zadnjih letih izje-
mno lepo sodelujemo z njo.

Spominčica je že pred leti dala 
tudi pobudo za nacionalno 
strategijo o demenci. Konec 
leta 2015 je bila končana javna 
razprava. Pripombe in predlo-
gi iz razprave so se »vrnili« na 
ministrstvo za zdravje. Tudi vi 
ste bili član te posebne delovne 
skupine, ki jo je imenovalo mi-
nistrstvo. Bo ta strategija, ko bo 
sprejeta, pomagala bolnikom?

Strategija je živ organizem, ki se 
prilagaja temu, kar se dogaja v druž-
bi, v medicini. Medicina ima svoje 
možnosti, prav tako družba, ki ima 
toliko in toliko denarja. Vendar stra-
tegija zelo lepo odraža vizijo najbolj 
naprednih evropskih držav. Vizijo 
smo v veliki meri črpali iz okolij, kjer 
imajo do bolnika z demenco izje-
mno človeški odnos. To so recimo 
Nizozemska, skandinavske dežele 
... Humanost družbe se izraža tudi 
skozi odnos do starega človeka, do 
otroka, do psihotičnega bolnika in 
vse bolj in bolj jasno tudi do bolnika 
z demenco. To je velik korak. Nika-
kor ne mislim, da je strategija ideal-
na. Dopolnjevala se bo in spreminja-
la, kakor se dopolnjuje in spreminja 
medicinska stroka ali pa struktura in 
zavedanje ter humanost ali pa nehu-
manost slovenske družbe.

Kaj je njen osnovni namen? Bo 
pripomogla k destigmatizaciji 
bolezni?

Mislim, da bo pripomogla. Pred-
videva delo v širokih lokalnih sku-
pnostih. Dober primer tega imamo 
v Celju, kjer nastaja prvi Center 
za spomin, kot so ga poimenovali. 
Strategija omogoča ljudem takoj-
šnjo diagnostiko. S tem, ko prideš 
do diagnoze, lahko začneš z zelo 
zgodnjo obravnavo, tako socialno 
za celo družino, kakor seveda tudi z 
obravnavo bolnika in skrbnika. Stra-
tegija ima vse te elemente, seveda 
pa je njena uresničitev odvisna več 
ali manj od dobre ali slabe volje po-
litike.
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URINSKA INKONTINENCA 
IN DEMENCA

Piše: Barbara Pajk, dipl. m. s., mag. zdr. nege
Foto: Dreamstime

Veliko starostnikov trpi zaradi nekontrolira-
nega izločanja urina oziroma urinske inkonti-
nence, ki predstavlja oboleli osebi in njihovim 
svojcem psihično, socialno, higiensko in tudi 
veliko finančno težavo. Raziskave so poka-
zale, da ima več kot polovica oseb z demen-
co tudi težave z inkontinenco. V primerjavi 
z zdravimi starostniki je ta odstotek pri njih 
precej nižji – okoli 13 odstotkov.

Še posebej je odstotek visok pri osebah v institu-
cionalni obravnavi. Skoraj 80 odstotkov  stano-
valcev v domovih starejših občanov uporablja 

plenične podloge zaradi tovrstnih težav, kar potrjuje 
dejstvo, da je pojav urinske inkontinence pogosto glav-
ni razlog za namestitev obolelega za demenco v dom 
starejših občanov. Zato je pomembno, da se pri osebi z 
demenco že v zgodnji fazi bolezni seznanimo z vzroki 
in znaki, ki kažejo na morebitni pojav urinske inkonti-
nence. 

Vzroki zanjo so različni. Do nje lahko med drugim pri-
de kot posledica različnih vnetij, jemanja določenih vrst 
zdravil, kot tudi zaprtja. Ta oblika inkontinence je obi-
čajno prehodna in se jo dá zdraviti, zato je obisk zdrav-
nika ob pojavu težav z uhajanjem urina nujen. 

Pri osebah z demenco težave z uhajanjem urina 
pogosto niso povezane z obolenjem sečil. Zaradi 
upada kognitivnih sposobnosti, težav z orientacijo v 
prostoru, težav s spominom, zaznavanjem itd. ima-
jo osebe z demenco pogosto težave:
• s prepoznavanjem potrebe, da morajo iti na stra-
nišče, 
• s prepoznavanjem funkcije stranišča, 
• z iskanjem stranišča, 
• s slačenjem in oblačenjem,
• zaradi neokretnosti, bolečin ali težav z mobilnostjo 
do stranišča pridejo prepozno.

Tovrstno obliko urinske inkontinence imenujemo 
funkcionalna inkontinenca.

Da lahko pravočasno ukrepamo in priskočimo na 
pomoč je pomembno, da prepoznamo znake, ki 
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kažejo na morebiten pojav inkontinence pri osebi z 
demenco. Ti znaki so:
• izogibanje stikom z ljudmi,
• prepogosta uporaba stranišča,
• sedenje izven družbe in v bližini stranišča,
• opravljanje potrebe skrivaj, izven stranišča,
• spravljanje umazanega perila,
• nameščanje in zbiranje papirja, vate,
• vznemirjenost pred opravljanjem potrebe.

Ker je skrb za izločanje zelo intimna stvar vsakega 
posameznika je pomemben takten pristop, da osebe še 
dodatno ne prizadenemo. Pomembno je, da dokler je le 
mogoče, ohranjamo samostojnost osebe z demenco s 
skrbnim načrtovanjem in vzpostavitvijo rutine (toaletni 
trening). Osebo z demneco redno spomnimo, da gre na 
stranišče oziroma če sama tega ni sposobna, jo pospre-
mimo do stranišča (približno na 2 do 4 ure; takoj, ko 
zjutraj vstane, po vsakem obroku, pred spanjem). 

Pri tem nam bo v veliko pomoč, če bomo poskrbeli za:
• primerna oblačila, ki se hitro slečejo (hlače na elastiko, 
brez gumbov),
• lažjo dostopnost do stranišča (označite stranišče, po-
noči pustite prižgano luč na stranišču, odstranite more-
bitne ovire na poti do njega, namestite ročke z oprije-
mali …),
• zadosten vnos tekočine prek dneva (6 do 8 kozarcev), 
omejitev vnosa tekočine v večernih urah),
• zaščito postelje z nepremočljivim platnom in uporabo 
pleničnih podlog v nočnem času.

Pomembno je, da smo pozorni na znake, ki kažejo 
na morebitno potrebo po uporabi stranišča, saj ose-
be z demenco večkrat niso sposobne povedati, da 
se jim mudi na stranišče. Bodite pozorni na:
• vznemirjenost,
• nemir,
• tavanje po stanovanju,
• nenadnim vstajanjem s stola, postelje,
• odstranjevanje oblačil.

Težve z urinsko inkontinenco so pogosto povezane 
tudi z vnetjem kože in večjo stopnjo tveganja za nasta-
nek razjed zaradi pritiska, zato je skrbna higiena kože 
intimnih predelov izjemnega pomena. V primeru, da je 
koža intimnih predelov vlažna ali umazana, jo umijemo 
z blagim milom in skrbno osušimo, predno namestimo 
sveže perilo ali plenično podlogo. Pri tem moramo imeti 
v mislih, da je to opravilo zelo intimno, ki lahko spravi 
v stisko tako obolelo osebo, kot tudi osebo, ki neguje. 
Zato poskušajmo, ko negujemo osebo z demenco, ve-
dno imeti v mislih, da ni krivda na strani obolele osebe, 
ampak so težave posledica bolezni, kar je pogosto zelo 
težko. Mnogokrat se pojavijo občutki sramu, negotovo-
sti, jeze in obupa na obeh straneh. Če je le mogoče, pri 
osebnem zdravniku povprašajte za pomoč patronažne 
medicinske sestre ali drugih strokovnjakov, ki vam bodo 
priskočili na pomoč pri negi osebe z demenco.

SOS telefon
SVETOVALNI TELEFON 

SPOMINČICA

059 305 555 
je številka svetovalnega telefona za bolni-

ke in svojce z demenco. Ob ponedeljkih od 
12. do 18. ure, ob torkih, sredah in četrtkih 
pa med 12. in 15. uro. S svetovalkami se 
lahko dogovorite tudi za osebni pogovor. 

SMS donacije
Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo 

SPOMIN na številko 1919 in prispevali bo-
ste 1 EUR za nudenje 

strokovne pomoči svojcem oseb z demen-
co.

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih sto-
ritev Telekoma Slovenije, Izimobila, Debite-

la, Simobil, Tušmobil in T-2.

Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi 
SMS-donacija so objavljeni na spletni strani 

www.spomincica.si.
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Redna gibalna vadba deluje preventivno proti ra-
zvoju demence in na splošno nazadovanju mož-
ganskih funkcij s starostjo. Vadba poveča pretok 

krvi v možganih, kar jim omogoči, da dobijo več kisika in 
hranil. Povečan pretok krvi v možganih sproži različne 
živčno-biološke spremembe, kot so pospeševanje ra-
zvoja možganskega tkiva (sivo in belo substanco), spro-
ščanje možganskih živčnih prenašalcev v različnih delih 
možganov, povezanih s kognitivnimi funkcijami. Redna 
gibalna vadba omogoča vzdrževanje ali celo izboljšanje 
kognitivnih funkcij starejših oseb in zmanjša verjetnost 
nastanka demence.

Spremljanje sprememb v obsegu ter intenzivnost gi-
balne vadbe v kognitivnem delovanju v obdobju desetih 
let (starost udeležencev na začetku študije je bila od 
70 do 90 let) je pokazalo, da so osebe, ki so zmanjšale 
obseg in intenzivnost vadbe, bolj kognitivno nazadovale 
kot tiste, ki so ohranile obseg ali intenzivnost gibalne 
vadbe. Pri tem je zadoščalo, da je bila intenzivnost vad-
be vsaj nizko-srednje intenzivna. Pri osebah, ki so tele-
sno aktivne manj kot eno uro tedensko, bo kognitivno 
nazadovanje bistveno večje kot pri tistih, ko so telesno 
aktivni vsaj nekaj ur tedensko. Osebe (v povprečju stare 
76 let), ki so opravile trikrat tedensko vzdržljivostno vad-
bo, so v obdobju dveh let kognitivno nazadovale za po-
lovico manj kot osebe, ki niso vadile. Redno gibalno ak-
tivne osebe imajo približno polovico manjšo verjetnost 
za razvoj Alzheimerjeve bolezni, kot gibalno neaktivne. 
Glede na dosegljive informacije še vedno ni poznan op-
timalni režim preventivne vadbe. Vsekakor naj bi vklju-
čevala vadbo za vzdržljivost in koordinacijo. 

GIBANJE IZBOLJŠA RAZPOLOŽENJE
Za osebe, ki že imajo znake demence oziroma Alzhei-

merjeve bolezni, je gibalna vadba ravno tako koristna. Z 
razvojem demence se gibalna dejavnost oseb zmanjša 
in na koncu praviloma obsedijo na vozičku, zato je re-
dna gibalna vadba še toliko pomembnejša. En vidik je v 
smeri zmanjševanja znakov te bolezni oz. poslabšanja 

kognitivnega delovanja, drugi vidik pa v smeri zagota-
vljanja splošnega zdravja in ohranjanja funkcionalnih 
sposobnosti. Redna gibalna vadba pri osebah z demen-
co izboljša razpoloženje in ohranja delovanje sklepov, 
mišic in srca, izboljša se spanje in uredi prebava, manj 
je tudi vnetnih bolezni. 

Pri mobilnih bolnikih z demenco lahko organizacijo 
vadbe razdelimo na mobilne in sedeče osebe. Mobilne 
osebe bodo izvajale vzdržljivostno vadbo srednje inten-
zivnosti (60 do 70 odstotkov srčne rezerve) in postopno 
podaljševale čas vadbe. Tipična vadbena enota je se-
stavljena iz ogrevanja (7 do 10 minut), glavnega dela 
(do 40 minut) in umirjanja (5 do 10 minut). Kot aktivnosti 
so primerne kolesarjenje, hoja, hoja na eliptičnem tre-
nažerju, ples, aerobika … Običajno se dejavnosti izve-
dejo v prostoru (kolo-ergometer, tekoča preproga …). 

Piše: prof. dr. Vojko Strojnik, Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za šport

Foto: Igor Žerjal in Dreamstime

Starost povzroča spremembe v delovanju 
vseh organov, tudi možganov. Zato se upadu 
njihovih funkcij s starostjo ne da izogniti. To 
pa ne pomeni, da ne moremo storiti ničesar 
glede tega. Vplivov na zmanjšanje možgan-
skih funkcij je več. Poleg genetskih, nanje 
vplivajo tudi socialni, ekonomski dejavniki 
in dostopnost zdravstvene oskrbe. Posebna 
skupina so okoljski dejavniki, kamor spadajo 
hrana, kognitivna stimulacija in gibalna vad-
ba.

GIBANJE IN DEMENCA
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GIBANJE IN DEMENCA
Temu lahko dodamo še nekaj vaj za moč (predvsem 
iztegovalke nog in stabilizacija trupa) in gibljivost (za 
vzdrževanje pokončne drže ni mobilnost v ramenu).

Pri sedečih osebah z demenco je večji poudarek na 
vadbi za moč, ki se običajno izvaja sede v skupini. Pri 
teh osebah, ki so običajno kognitivno v slabšem stanju, 
je zelo pomembna nazorna demonstracija in kontrola 
pravilnosti izvedbe vaje. Demonstracijo lahko izvaja va-
ditelj ali pa je posredovana z video projekcijo. Povratno 
informacijo o pravilni izvedbi najbolje zagotavljajo pred-
meti, ki se zaradi delovanja sile nanje deformirajo. To so 
žoge, elastični trakovi, elastični drogi ipd. Vadeče osebe 
posnemajo deformacijo predmeta, vaditelj pa preko nje 
dobiva povratno informacijo o izvedbi. Primer organi-
zacije take vadbe je prikazan na sliki. Izbrane vaje naj 
bodo namenjene krepitvi celega telesa, še posebej pa 
iztegovalkam nog, stabilizatorkam trupa in mišicam ra-
menskega obroča in prstov rok. Na tak način se učinko-
vitost močno poveča.

Značilna vadba osebe z demenco, ki se še lahko giblje, je sestavljena iz 

ogrevanja in umirjanja ter glavnega dela, na primer na sobnem kolesu. Obi-

čajno se dejavnosti izvajajo v zaprtem prostoru.

Primer organizacije vadbe z demonstracijo in povratno 

informacijo o izvedbi vaje. 

BOLEČINA

Boli, boli, boli, da bi kričal.

Glasu ni!
Je velika, težka, črna gmota.

V prsih močno tišči.

Tudi solz ni!
A sredi noči te mokrota na licih zbudi.

Zakaj?
Ker preko noči je dragi rastlina postal.

Boli, boli, boli.

Ko zreš v vprašujoče, žalostne,

zgubljene, tavajoče,

občasno sijoče oči.

To ni dovolj!
Boli, boli, v tebi vse kriči,

Ko povedo, da domača oskrba ne bo dovolj.

Dragega v dom občanov nameste.

Kaj pa čustva?

Zanje ljubeče osebe poskrbe!

Bo to dovolj, da še dolgo mirno in varno živi?

Mirka Debeljak
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BOLJŠE 
PREPREČITI, 
KOT ZDRAVITI

Piše: doc. dr. Liljana Mervic, dr. med., specialistka 
dermatovenerologije, dermatološka ambulanta 

Klinike Doktor 24
Foto: Dreamstime

Najpogostejše obolenje nohtov je glivična 
okužba, ki prizadene več moških kot žensk, 
največkrat starejše, ker imajo slabšo prekrvi-
tev in upočasnjeno rast nohtov, ki se s sta-
ranjem tudi zadebelijo. V populaciji starejših 
ima tovrstne težave kar do 90 odstotkov ljudi.

Glivična okužba nohtov

V NAPOVEDI ZA ODMERO DOhODNINE LAhKO 
DEL DOhODNINE NAMENITE SPOMINČICI.

Do 0,5 odstotka svoje dohodnine lahko namenite v humanitarne namene. Ta del dohodnine 
bi se sicer stekel v državni proračun, kar pomeni, da je DONACIJA ZA VAS BREZPLAČNA.

Izpolnite obrazec, lahko tudi na spletni strani Spominčice in ga natisnite, ter pošljite 
na naslov: Spominčica - Alzheimer Slovenija, Linhartova 13, 1000 Ljubljana. 

Glivice, najpogosteje iz skupine dermatofitov, ki 
povzročajo tudi glivično okužbo stopal, »vstopi-
jo« v prostor pod nohtom in se tam razmnožuje-

jo. Dobro uspevajo v toplem, vlažnem okolju, kar jim je 
pod nohtom omogočeno. Tudi hrane jim ne manjka, ker 
se prehranjujejo s keratinom, iz katerega je noht zgra-
jen. Glivice se prenašajo med ljudmi prek okuženih tal v 
bazenih, savnah, toplicah, skratka v prostorih, kjer hodi-
mo bosi. Lahko se prenesejo tudi med družinskimi člani 
z obutvijo ali pa z okuženimi pripomočki za nego nohtov 
in skupno uporabo brisač.

Glivična okužba se največkrat pojavi na stopalih, red-
keje na rokah, in največkrat se prvi okuži noht palca. 

Še preprosteje lahko doni-
rate prek portala e-davki, 

dostopnega na https://
edavki.durs.si/, kjer iz-

polnete obrazec Doh-Don 
Zahteva za namenitev dela 

dohodnine za donacije. 
Vanj preprosto vpišete 

davčno številko Spominči-
ce – 58674721 - in obrazec 
elektronsko podpišete in 

oddate.
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Še nekaj koristnih nasvetov
Glivično okužbo nohtov lahko preprečimo:
● Stopala naj bodo vedno suha. Pomaga zračna 
obutev in bombažne nogavice.
● Po umivanju je treba kožo med prsti dobro obri-
sati.
● Če se koža med prsti lušči, uporabimo protigli-
vično kremo.
● V javnih prostorih ne hodimo bosi, pač pa v na-
tikačih.
● Nohti naj bodo kratko pristriženi, pri negi pa pazi-
mo, da si kože okrog njih ne poškodujemo.

Zdravi nasveti

DOBRO PREHAJANJE V NOHT
Že 30 sekund po nanosu3
VARNA UPORABA
Zanesljiva varnost uporabe4

MOČAN UČINEK
Klinično dokazano odpravlja glivice2

ENOSTAVNA UPORABA
Brez piljenja, samo nanesite1

Pred uporabo natančno preberite navodilo!  O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Predstavnik:
Angelini Pharma d.o.o.
Koprska ulica 108 A, Ljubljana

Zdravilo je na voljo
brez recepta v lekarnah in

nekaterih spletnih lekarnah.

80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle

Z lakom Onytec enostavno in udobno 
pozdravite glivično obolenje nohtov.

Nohti vam bodo
hvaležni.

ciklopiroks

Na končnem, prostem delu nohta se ob strani rumen-
kasto obarva, odstopi od podlage in se zadebeli. Poča-
si se površina spremenjenega dela nohta povečuje in 
napreduje proti začetnemu delu nohta. V končni fazi je 
prizadet in spremenjen cel noht, ki je zadebeljen in kru-
šljiv. Napredovanje bolezni je zelo počasno, traja leta, 
vendar okužba vztrajno napreduje in se sčasoma lahko 
prenese tudi na preostale nohte stopal, med nego pa 
lahko tudi na nohte rok.

Kako vemo, da gre za glivično okužbo?
Nanjo posumimo, kadar so na nohtih prisotni opisani 

znaki, diagnozo pa bo postavil dermatolog, ki se lah-
ko odloči tudi za mikroskopski pregled vzorca nohta v 
laboratoriju za dokaz povzročitelja na gojišču. Obstaja 
namreč veliko drugih bolezni, pri katerih so nohti lah-
ko spremenjeni na podoben način, na primer luskavica 
nohtov. Prav tako se nohti lahko zadebelijo v procesu 
staranja in zaradi slabše prekrvitve ali pa odstopijo od 
podlage zaradi poškodbe ali nošenja pretesne obutve.

Jo je treba zdraviti?
Glivična okužba nohtov ni zgolj estetska motnja. Na 

začetku sicer ne povzroča težav, večinoma je moteč le 
neestetski videz nohta. Z napredovanjem okužbe pa se 
lahko pojavi bolečina. Razširi se tudi na druge nohte, na 
kožo drugih delov telesa, pa tudi na druge ljudi. Lahko 
povzroča zaplete, kot je vnetje obnohtja in olajša nasta-
nek bakterijskih okužb. Zato jo razumemo kot bolezen, 
ki jo je treba, kot vse druge okužbe, zdraviti.

Načini zdravljenja
V Sloveniji imamo na voljo sistemsko zdravljenje v 

obliki tablet ali kapsul ter lokalno zdravljenje s protigli-
vičnim lakom, ki vsebuje ciklopiroks. Sistemsko zdra-
vljenje je primerno pri obsežnejši prizadetosti nohtov. 
Če gre za okužbo na nohtih stopal, je treba zdravila je-
mati tri mesece. Lahko povzročajo neželene učinke na 
jetra ali motijo učinkovanje drugih zdravil. Predvsem pri 
starejših jih zaradi tega neradi predpisujemo. Zdravilni 
lak s ciklopiroksom deluje lokalno in nima sistemskih 
neželenih učinkov. Primeren je, kadar je obolela manj 
kot polovica nohtne površine. Primeren je tudi, kadar 
sistemskih zdravil ne smemo ali ne želimo jemati. Zdra-
vljenje zaradi počasne rasti nohtov traja vsaj pol leta 
oziroma dokler zdrav noht ne preraste bolnega. Protigli-
vične kreme in geli, ki so namenjeni zdravljenju kože, v 
noht ne prehajajo, zato niso učinkoviti.
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Predstavljamo

Nada Kenda, tajnica dru-
štva 

Pripravljale smo predavanja in 
srečanja, še vedno pa smo 
se udeleževale srečanj dru-

gih društev. Na kratek izlet in hkrati 
izobraževanje smo na povabilo Pri-
morske Spominčice popeljale tudi 
naše drage, ki že imajo težave s 
spominom. Kombi in voznika nam 
je »posodilo« Društvo upokojencev 
Tolmin. Za vse je bil prvi skupinski 
izlet s predavanjem zelo zanimiv in 
vesel dogodek. Ob prihodu domov 
smo našim »spominčicam« obljubi-
le, da bomo dogodek ponovili. 

Največji dogodek za naše Poso-
čje pa je prinesel lanski 23. decem-
ber. V prostorih Rdečega križa Tol-
min, kjer imamo tudi sedež, čeprav 
se srečujemo redno vsako zadnjo 
sredo v mesecu ob 17. uri v prosto-
rih DU Tolmin, smo ta dan izkoristili, 
da smo navzoče, ki jih ni bilo malo, 
nagovorili in jim predstavili, kaj vse 
smo delali v letu 2015. Pozorno 
smo prisluhnili tudi strokovnjakom, 
ki so brezplačno predavali in sveto-
vali, na koncu pa z nami tudi prije-
tno poklepetali. 

Z veseljem pa smo prisotnim 
obelodanili, da nismo le skupina, ki 
deluje na območju občin Kobarid, 
Bovec in Tolmin, ampak društvo, 
društvo Spominčica Zgornjega Po-

Piše: Nada Kenda, 
tajnica društva 

Foto: arhiv društva

Vztrajnost, delo in moti-
vacija v letu 2015 so nas 
pripeljali do odločitve, da 
ustanovimo svoje Društvo 
Spominčica Zgornjega Po-
sočja. Prve korake smo 
naredili s pomočjo goriške 
Spominčice. Tri smo stopile 
skupaj in hodile na izobra-
ževanja, pozorno posluša-
le, vztrajno delale in nato 
zbrale prvo skupino ljudi, ki 
imajo doma osebe z demen-
co, ki se s to boleznijo sre-
čujejo pri svojem delu ali pa 
so morda sami na začetku 
demence.

sočja. Zahvalili smo se Rdečemu 
križu Tolmin, ker nam je od vsega 
začetka omogočil uporabo prosto-
rov in da imamo sedaj pri njih sedež 
društva. Nismo se pozabili zahvaliti 
tudi Društvu upokojencev Tolmin, 
ki nam brezplačno nudi prostor za 
naša srečanja in nam tudi drugače 
izkazuje pomoč. Spomnili pa smo 
se tudi vseh tistih, ki ta dan niso mo-
gli biti z nami.

Veseli smo bili pohvale predstav-
nika občine Tolmin za naš trud in 
prostovoljno delo, ki nam je obljubil, 
da nam bo občina pri tem tudi po-
magala.

Sledilo je prijetno druženje, ki ga 

je s harmoniko še polepšal Denis, ki 
smo ga povabili medse.

Zvoki harmonike so razveselili 
tudi tiste, ki so prej le molče opazo-
vali dogajanje. Nekateri so celo za-
plesali. Denis pa je, kljub svoji mla-
dosti, pristopil k našemu društvu, 
na kar smo še posebej ponosni. S 
tem je dokazal, da tudi mlajša ge-
neracija že razmišlja o demenci, ki 
sedaj morda pesti njihove dedke in 
babice, že jutri pa bo lahko njihove 
starše. 

Naše novoustanovljeno društvo 
pa bo letos še bolj dejavno. Načrti 
so že narejeni. Nekaj smo jih že iz-
peljali, veliko dela pa nas še čaka.

Gledališka predstava o demenci
KJE SEM OSTALA?

Na začetku marca smo si člani Društva GO-Spominčica ogledali gledališko pred-
stavo »Kje sem ostala?« mladih avtoric Nine Šorak in Urše Adamič, v izvedbi KUD-a 
Transformator, ki običajno preko tehnik gledališča zatiranih odpira socialno pereče 
tematike. Avtorici sta se sami srečali z demenco pri babicah. V predstavi sta na 
izjemen način prepletli duhovit, a vendar ne žaljiv odnos in sobivanje z družinskim 
članom z demenco. Prikazali sta vse motnje spomina in spremembe vedenja, mi-
šljenja, pa tudi osebnostne motnje, ki spremljajo osebo z demenco v različnih fazah 
bolezni. Predstavili sta tudi dejstvo, da postaja osebam z demenco z leti vedno težje 
skrbeti zase, saj se izgubljajo znotraj in zunaj svojega doma ter s svojim ravnanjem 
ogrožajo sebe in druge. Tako postaja sobivanje s svojci, ki imajo svoje družine in 
službene zadolžitve, vse težavnejše in naporno. Vsakega od nas, ki mu je zgodba o 
demenci poznana, se je predstava dotaknila: veliko je bilo smeha, pa tudi solz, kar 
vsekakor sodi v svet sobivanja z demenco. 

Predstavo priporočamo v ogled, zato bodite pozorni, če bo na sporedu v vašem 
kraju ali njegovi bližini.

Sonja Valič, predsednica Društva GO-Spominčica

DRUŠTVO SPOMINČICA 
ZGORNJEGA POSOČJA



Ko je začela jesti, sem jo vprašal, če je dobro. In 
slišati je bilo samo: »njam, njam«. Tako kot včasih, 
ko ji je bilo kaj okusno. Užival sem, ko sem gledal, 

kako ona uživa! Delil sem ji poljube, toliko jih ni dobila 
tudi, ko sva bila najbolj zaljubljena. 

Moja žena ima napredovano obliko demence in že 
dobro leto živi v Domu starejših občanov Fužine v Lju-
bljani. Njene težave so se začele pred približno osmimi 
leti. Vedno sem na vprašanje, če se je z boleznijo kaj 
spremenila, odgovarjal z »ne«, in še danes jo vidim tako, 
kot je bila: preprosta, prijetna, prijazna, živahna. Zame 
se nobeno zlato ne sveti tako, kot to, da je bila dober 
človek, dobra žena in mati. Najboljša žena, ki si jo lahko 
zamisliš. Novembra lani sva praznovala 50-letnico poro-
ke, februarja letos pa je praznovala svojih 70 let.

Prvih nekaj let je bila bolezen neopazna. Živela sva 
normalno in počela vse, kot vedno. Skupaj sva kuhala in 
pomivala posodo, nakupovala in hodila na izlete. Počasi 
pa sem začel opažati in povezovati, da se dogaja nekaj 
čudnega, kot v njeni družini: njeni mama, sestri in brat 
so namreč zboleli za demenco. A znaki bolezni pri njih 
vseeno niso bili tako značilni kot pri ženi.

DIAGNOZA
Pred petimi leti so ji po temeljitih preiskavah na Ne-

vrološki kliniki v Ljubljani postavili diagnozo demence. 
Takrat o bolezni nisem vedel skoraj nič, a sem tam dobil 
veliko informacij in podpore. Zame je postavitev diagno-
ze pomenila spremembo. To, kar se je z njo dogajalo, 
je dobilo svoje ime. In »to« je ne bo nikoli zapustilo. Z 
imenom je prišla neozdravljivost in napoved vsega, kar 
je sledilo. Za ženo diagnoza na videz ni pomenila nič. O 
bolezni ni nikoli nič rekla in zdelo se je, kot da se niče-
sar ne zaveda. Vendar je bil to samo videz. Včasih sem 

namreč opazil, ko je sedela na kavču, da je jokala. Njen 
pogled je bil odsoten, solze pa so tekle … Ko sem jo 
vprašal, kaj je, je odgovorila »nič«. Še zdaj ne vem, kaj 
se je takrat v njej dogajalo, in vem, da tega tudi ne bom 
nikoli izvedel.

SPREMEMBE
Kar dolgo po diagnozi so stvari potekale kot pred njo. 

Niti ljudje v najini neposredni bližini in sosedje niso opa-
zili sprememb. Pred približno dvema letoma pa se je kar 
naenkrat začelo vse spreminjati. Bolezen je začela hitro 
napredovati in vsak dan je bilo kaj novega.

Dopusti so postali neizvedljivi, ker je že takoj po pri-
hodu začela spraševati, kdaj bova šla domov in kje sva, 
čeprav sva bila tam že ničkolikokrat. Najina jutra, ki so 
se do takrat vedno začenjala z jutranjo kavo, ob kateri 
sva igrala karte (šnops), so se spremenila, ker kar na-
enkrat ni več mogla spremljati igre in ni več prepoznala 
kart. Kadar je hotela skuhati kavo ali čaj, ni več vedela, 
kje najti posodo, v čem ju sploh skuhati in v kaj natočiti. 
Ni vedela ali sva kavo že pila ali ne, jo sladkala ali ne 
(prej sva pila vedno nesladkano). Včasih jo je tudi solila 
namesto sladkala. 

Prej ni imela težav s svojim videzom, zdaj pa z njim 
nikakor ni bila zadovoljna. Tudi doma se je začela obla-
čiti v najlepša oblačila in kadar sva odhajala ven, se je 
neštetokrat pogledala v ogledalo in hotela pri frizuri še 
kaj popraviti. Letnih časov ni več prepoznavala. Če je 
pozimi sijalo sonce, je hotela ven v kratkih rokavih in ko 
je bila zunaj, ni imela orientacije. Tudi denarja ni več po-
znala. Problem je postal tudi pri hrani, saj je pozabljala, 
da je že jedla. Če je bilo kaj hrane na pultu, je vse zmanj-
kalo. Postajala je tudi vse bolj odsotna, njen smisel za 
humor je odšel. Dolgo časa sem se trudil spraviti jo v 
dobro voljo in kaj ušpičil, da sva se smejala. Nekaj časa 
se je še dalo, potem pa je tudi to počasi izginilo.

Bolj ko je bolezen napredovala, bolj je vse izginjalo. 
In ko je enkrat izginilo, se ni več vrnilo, kot bi odrezal. V 
tistem času se mi je začel rušiti svet. Čeprav sem že ve-
liko vedel o bolezni, si nikoli nisem predstavljal njenega 
obsega in teže.

Takrat so mi bili poleg dr. Krambergerjeve z Nevrolo-
ške klinike v veliko pomoč tudi osebna zdravnica Zavoda 
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Piše: Ivan 
Foto: arhiv avtorja

Zadnjo nedeljo v marcu sva z mojo čudovi-
to ženo Vido preživela doma prelepe, skupne 
štiri ure. Čeprav ni z ničimer pokazala, da ve, 
da je doma, sem videl, da se počuti zelo do-
bro. Pripravil sem nedeljsko kosilo, kakršno 
sva vedno imela. Rada imava juho, domačega 
pečenega piščanca, pražen krompir, solato in 
po kosilu dobro kavo. 

Zgodba Vide in Ivana

DOTIKI SO NAJINI 
POGOVORI



za oskrbo na domu. Ves čas do ženinega odhoda v dom 
sem namreč v glavnem zanjo skrbel sam. Hčerki sta mi 
pomagali, kolikor se je dalo. Kakšen sosed ali prijatelj se 
je ponudil, a sem pomoč odklonil. Želel sem sam poskr-
beti zanjo, dokler sem lahko.

ODHOD V DOM
A prišel je trenutek, ko je postalo breme pretežko in 

morala je iti v dom. Zame je bil to eden najtežjih dni v 
mojem življenju. Ni pa bilo tako videti pri njej. Ko je prišla 
v dom, se je zdelo, kot da tam ni prvič. Kot bi v njem 
živela že ne vem koliko časa. Z ničimer ni pokazala, da 
doživlja kaj stresnega. Tudi sicer je bila takrat že zelo 
odsotna in ni veliko zaznavala. Verjetno zato zanjo spre-
memba ni bila težka. Zame pa je bilo zelo težko in je še. 
Še posebno ob dnevih, ko gre njej slabše. Po eni strani 
sem razbremenjen in pomirjen, ker vem, da je zanjo do-
bro poskrbljeno, a dejansko sem ostal sam in vem, da je 
ne bo nikoli več nazaj. Če je ne bi vsak dan obiskal, bi 
mi nekaj manjkalo. Ne vem, kako to doživlja ona. Morda 
sploh ne bi opazila.

Ko stopim v njeno sobo, me samo nemo gleda in se 
ne odziva. Videti je, kot da ugotavlja, kdo sem. Počasi 
se ji bližam in ji začnem govoriti, nato božati. Pri tem se 
sprosti. Sicer ne pove nič, a na njenem obrazu vidim, da 
me prepozna. Enako hčerki. Čeprav onidve prideta bolj 
poredko, ju prepozna in se ju veseli. To je veliko, sploh 
če pomislim, koliko drugih stvari se ne spomni več.

MOJA LUČKA
V temo, v kateri večino časa živim, pa je posijala luč-

ka. Tako sem poimenoval to, kar sem nedavno čisto slu-
čajno odkril. S tistim nenadnim, hitrim napredovanjem 
bolezni, ki se je začelo pred dvema letoma, so počasi, 
ob vsem drugem, zamirali tudi najini pogovori. Ko sva 
sedaj skupaj in ji govorim, se sprašujem, koliko me sploh 
razume. Če sem tam uro in pol, slišim morda štiri ali pet 
besed in še te so največkrat med seboj nepovezane in 
izven konteksta tistega, kar ji govorim. Besede torej niso 
več način najinega komuniciranja. To poteka drugače, 
na nebeseden način. Vedel sem, da zelo dobro zazna 
moj dotik, a kar sem odkril je, da mi lahko preko dotika 
tudi (od)govori.

Nekega dne, ko sva prišla s sprehoda, je bila izredno 
utrujena. Takoj sem jo dal ležati. Usedel sem se k njej 
na posteljo, se ji približal in jo božal. Nežno me je začela 
božati po obrazu in s prsti mi je šla skozi lase, zapenjala 
mi je gumbe na srajci in nenehno me je gledala v oči. Pri 
tem so se ji oči svetile kot že dolgo ne; smejale so se, 
bile so žive! Videl sem lahko, kaj doživlja in bila je vese-
la. In zato sem bil vesel tudi jaz. Užival sem, ker sem jo 
videl uživati. Mislim, da bi to lahko trajalo ure in ure.

Od tistega dne dalje ji (nama) takšne trenutke privo-
ščim čisto vsak dan. Vsakič po sprehodu, preden odi-
dem, se usedem k njej in ji pustim, da se z mano igra. 
To so zame trenutki, ko še vedno lahko vzpostavim stik 
z osebo, ki mi pomeni največ na svetu. So trenutki, ki 
ublažijo bolečino in ko skoraj pozabim, da izgubljam, kar 
mi je najdražje na tem svetu.

Sonja Valič, socialna delavka in socialna peda-
goginja, je obiskala dom upokojencev v Novi 
Gorici in videla ljudi z demenco, a o bolezni ni 

vedela kaj dosti, zato jo je postalo strah. »Ugotovila 
sem, da v Novi Gorici obstaja društvo Spominčica 
in se vanj vključila. V stiski in zmedi mi je veliko po-
magala skupina za samopomoč. Tam so bili starejši 
ljudje, ki so mi dali najboljše nasvete. Ker sem že 
upokojena, sem lahko postala tudi dejavna članica 
Alzheimer Cafe-ja. Menim sicer, da bi ta srečanja 
lahko poimenovali 'Čajanka spominov', morda 'Čaj 
za dober spomin', saj so ta srečanja pozno zvečer 
in zato kava ni ravno primerna. Dogodke in srečanja 
imamo vsako sredo v dopoldanskem času v prosto-
rih doma ali pa v mestni knjižnici. Hodila sem tudi 
na izobraževanje za svojce 'Spomni se me'. Svojci, 
ki imajo izkušnje z demenco, so mi veliko pomagali. 
Čeprav so njihovi svojci že davno umrli, drugim še 
naprej pomagajo.«

V skupini za samopomoč so jo opozorili, da bo 
zmogla sama skrbeti za mamo. Svetovali so ji, da jo 
prijavi v dom za starejše. Poslušala jih je in mamo 
prijavila tri leta pred sprejemom. »Na trenutke se mi 
je zasmilila, a nanjo nisem želela prenašati svoje sti-
ske. Včasih pa sem nanjo tudi vpila, saj se je v meni 
porajalo veliko jeze in sovraštva.«

Mamine težave so se stopnjevale. Imela je težave 
z inkontinenco, z odvajanjem blata. Ponoči je vsta-
jala in glasno prepevala. Preden je zbolela, je bila 
zelo urejena gospa, sedaj pa je higieno popolnoma 
zanemarila. V nekem trenutku si je Sonja priznala, 
da ne zmore več sama skrbeti zanjo.

Mami je bilo najhuje iti k psihiatru. Rekla je, da tja 
ne bo hodila, ker ni neumna. Stiske obeh so bile ve-
like. Hčerko je kar naprej spraševala, kaj bo z njo, ali 
se ji bo zmešalo?

»Naša mama je prestala vse faze bolezni, lajšali pa 
smo jo s pomočjo zdravil. Poleg moje sestre je mami 
na začetku pomagal še moj mož in hčerke, dokler ni 
bilo prehudo. Pa tudi sosedje so priskočili na pomoč. 
Pomagali so nam tudi socialni servisi. Živimo na de-

Piše: Miriam Cerar
Fotografija: Dreamstime

Mama Sonje Valič ima Alzheimerjevo bole-
zen. Da je nekaj narobe z njenim spominom, 
je najprej opazila sama, a ji ni nihče verjel, 
niti zdravnik. Pozneje je začela zanemarjati 
čistočo, ni več kuhala, ko ji je umrl mož, jo 
je postalo strah in ni želela biti več sama. 
Tedaj je Sonja vedela, da je nekaj narobe in 
je mamo Ano peljala k osebnemu zdravniku, 
da sta dobili napotnico za psihiatrično bolni-
šnico. Tam so jo testirali in ugotovili Alzhei-
merjevo bolezen. 
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želi, zato je bila pomoč na domu samo čez teden, ob 
praznikih in vikendih, ko bi pomoč najbolj potrebovali, 
pa je ni bilo. Tudi domov, kamor bi mamo dala za dan 
ali dva v varstvo, ni bilo. Toliko, da bi se odpočila in 
naspala.« 

Sonja Valič je skoraj vso skrb za mamo prevze-
la nase, saj so bili mož in otroci zaposleni oz. veliko 
odsotni. Pogrešali so društvo upokojencev, čistilne 
servise, mlade prostovoljce. Mama je bila še vedno 
vitalna, rada se je sprehajala in rada je imela družbo. 
»Potrebovala je predvsem družbo, da je nekdo spil z 
njo kavo, da bi se igral družabne igre, kot je človek ne 
jezi se.«

Ko tudi Sonjina sestra, Anina druga hči, ni mogla 
več pomagati, so poiskali pomoč na domu, kasneje 
pa so jo vključili v dnevni center. Tam ji je bilo lepo, še 
posebno, če so peli. Zelo rada je tudi brala. »Vztraja-
la sem, da je, dokler je lahko, brala otroške knjige in 
reševala križanke. V Opatjem Selu je bila vsako sre-
do potujoča knjižnica in ob nekem obisku je prosila 
knjižničarja, naj ji poišče kakšno zgodovinsko knjigo, 
a tako brez romantike. In res ji je poiskal debelo znan-
stveno knjigo, saj ni opazil, da je z mamo kaj narobe.«

Vedno je bila zelo prepričljiva. Zelo rada je imela 
rože, naravo, živali. Nikoli pa ni bila komunikativna, 
zato ji je bolezen dala tudi nekaj dobrega, saj je posta-
la zelo zgovorna.«

Demenca je še vedno stigma, ki se je ljudje bojijo. 
Mislijo, da so ti bolniki zlobni, napadalni. Sogovornica 
je dodala: »Zaradi te bolezni se vsi izoliramo. Ves čas 
si utrujen, nič več se ne smeješ. Mama je z boleznijo 
začela več peti, govoriti in se tudi prepirati. Pred bole-
znijo je bila veliko bolj potrpežljiva. Postala je trmasta, 
kar prej nikoli ni bila. Pri ljudeh z demenco je težavno 
'priti v njihov svet', ugotoviti, kje človek je. Mamin svet 
je bil večinoma obdobje njenega otroštva. Imela sem 
srečo, da je, ko je bila zdrava, veliko pripovedovala 
o njem, bilo mi je v veliko pomoč, da sem jo boljše 
razumela.«

Težava pa je bila, ker ni znala izraziti oz. pokazati, 
če je imela druge zdravstvene težave. Z mamo se-
daj komunicirajo nebesedno, večinoma prek dotika. 
Besedno le v trenutkih, ko je razpoložena. Takrat se 
spominjajo njenega otroštva, slabih in lepih trenut-
kov iz tega njenega obdobja. 

»Pri tej bolezni me je najbolj presenetilo to, da 
potrebuje človek štiriindvajseturno pomoč, da je 
povsem odvisen od drugih. Mama me je kar naprej 
iskala in hotela biti poleg mene kot majhen otrok. 
Najhujše mi je, da moram namesto nje misliti na 
prehranjevanje, finance, da z boleznijo izgublja 
svoje dostojanstvo.«

O domu sta se z mamo pogovarjali že, preden je 
zbolela. Ko je bila vanj sprejeta, je Sonja doživela ve-
liko notranjo stisko, občutek krivde. »Takrat sem se 
upokojila in ljudje na vasi so se zgražali, kako sem 
lahko prijavila mamo v dom, saj je tam grozno. Za-
vlačevala sem tri leta. Celo rezervacijo sem medtem 
plačevala. Mama pa je sprejela dom boljše, kot sem 
si mislila in ni nikdar komplicirala. K temu je pripomo-
glo tamkajšnje vzdušje, saj so ljudje veliko prepevali. 
Spominjalo jo je na njen prvi dom na Dolenjskem, od 
koder izvira. Tam ljudje sicer živijo bolj na samem, a 
so se vedno veliko družili. Mama še vedno kdaj pove, 
da je njen stric igral na harmoniko. Zanjo je glasba 
svetla točka v življenju.«

Sonjina mama Ana je v domu upokojencev v Novi 
Gorici srečna v svojem svetu. Njen obraz kljub bolezni 
žari, občasno ga krasi topel nasmešek, njene svetlo-
modre oči pa sijejo od življenjske energije.

MAMA V »SVOJEM SVETU«

Fotografija je simbolna.
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Priporočamo!

V priročniku je bogata paleto vsebin, kot so: etična 
vprašanja, značilnosti demence, kako se oseba z de-
menco počuti, komunikacija, socialni odnosi, aktivnosti, 
osebna nega za osebe z demenco, obenem pa še obilje 
praktičnih nasvetov.

Nastal je v okviru istoimenskega projekta (več o njem 
si lahko preberete na povezavi: http://www.spomincica.
si/?page_id=2945), ki je sofinanciran s sredstvi norveške-
ga finančnega mehanizma in EEA.

Nekaj izvlečkov iz priročnika:
KAKO SE POČUTI OSEBA Z DEMENCO 

Oseba z demenco, ne glede na vzrok, 
živi v svetu, ki mu vlada zmeda, ki jo 
pogosto spremljata strah in depresija. 
Predstavljajte si, da …

je zima – vreme je slabo – vi vozite 
avto. 
je najslabši čas za vožnjo – zelo je te-
mačno. 
Vozite po delu obvoznice, ki vam je najbolj 
neprijeten – vrstijo se izvozi, pasovi se 
menjajo. 
Razmere na cesti so obupne – cesta je 
poledenela in spolzka. 
Začenja snežiti – padajo debele in mokre 
snežinke, ki kmalu prekrijejo vetrobransko steklo. 
Brisalci slabo delajo. 
Promet je gost – avti so nagneteni drug ob drugem. 
Promet vas sili, da vozite hitreje, kot bi želeli. 
Na zadnjem sedežu je otrok, ki začne jokati in kričati. 
V stranskem ogledalu zagledate štirikolesnika, ki vas 
zelo tesno prehiteva. 
Za hip se zamislite nad svojim počutjem: 
»Kako se počutite?« 
»Kaj želite storiti?« 
»Kaj želite, da bi se zgodilo?« 
Ali ste že kdaj potovali po tujini, pa niste poznali tam-
kajšnjega jezika in vam je bilo vse novo in nepoznano? 
Tako bi lahko opisali počutje osebe z demenco.

KOMUNIKACIjA Z OSEBO Z DEMENCO
Dokazi kažejo, da svojci lažje sprejmejo spremembe 

v življenju osebe z demenco, če opustijo pričakova-
nja, da bo oseba spet kdaj takšna kot poprej. Spreje-
manje sprememb ustvari priložnost za to, da poiščemo 
nove načine skupnega bivanja. To, da smo skupaj tu-
kaj in sedaj, lahko prinese nove in pozitivne izkušnje. 
Dobro čutno dojemanje prek vida, sluha, okušanja, voha 
in dotika lahko pomeni močno pozitivno izkušnjo, kljub 
temu, da je razumevanje tega, kar oseba vidi in sliši, okr-

njena. Čutne izkušnje pogosto pripomore-
jo k spominjanju. Dobri spomini budijo do-
bra občutja, čeprav se oseba pripetljaja, 
ki je sprožil takšne spomine, ne spomni. 
Vse to ostaja v telesu. Raziskave kažejo, 
da so pozitivni učinki prijetnega doživetja, 
ki traja le 10 do 15 sekund, precej daljši.

SMEH
Smeh je nekaj čudežnega in se dotakne 

vsakogar. Smeh v brk demenci pa je ob-
vezen!

Smeh sprosti celo telo. Pošten smeh 
od srca sprošča telesno napetost in stres 
ter sprosti vaše mišice za 45 minut.

Smeh krepi imunski sistem. Smeh 
niža raven stresnih hormonov, zvišuje šte-
vilo celic imunskega sistema in protiteles, 

ki se bojujejo proti okužbam, ter tako krepi vašo odpor-
nost proti boleznim.

Smeh sproža izločanje endorfinov, naravnih tele-
snih kemičnih snovi, ki skrbijo za splošno dobro počutje. 
Začasno lahko celo omilijo bolečino.

Smeh varuje srce. Smeh izboljšuje delovanje krvne-
ga obtoka, kar varuje pred srčnim infarktom in drugimi 
srčno-žilnimi boleznimi.

Smeh odpravlja slabo voljo. Kadar se smejete, ne 
morete biti jezni ali zaskrbljeni.

Smeh pomaga pri sproščanju in krepi energi-
jo. Smeh znižuje raven stresa in krepi energijo; tako ste 
lahko dlje časa osredotočeni in dosežete več.

Humor preusmeri pogled in omogoči, da vidite oko-
liščine v drugi, bolj realni in manj zastrašujoči luči. Hu-
morna perspektiva ustvari psihološko distanco, ki lahko 
prepreči izgorelost.

V letu 2015 smo izdali priročnik z naslovom: Živeti z demenco 
doma!, ki namenjen vsem, ki se srečujejo z demenco, pa tudi 
tistim, ki se z njo še niso srečali, se pa morda še bodo. Ne poza-
bite! Demenca ne izbira – vsak, ki ima možgane, je potencialen 
kandidat za demenco!

KAKO ŽIVETI Z 
DEMENCO DOMA
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S knjižnih polic

Kaj vidite, sestra,
kaj vidite, sestra, kaj vidite,
kaj mislite, ko me gledate?
Nespretna in nerodna žena,
že stara, brez moči.
Ne sliši dobro in slabih je oči.
Drobi vso hrano in odgovarja,
ne uboga navodil in
se po malem zanemarja.
Ne zmeni se za sporočene ji novice,
vsak dan izgublja čevelj ali nogavice.
Pusti, da se jo kopa, češe, da na stran,
in srečna je za vsak minuli dan.
Je to, kar mislite in se vam zdi?
Če je tako, odprite oči.
To, kar moja je podoba v vas, 
je le privid, to nisem jaz.
Naj vam povem, kdo sem jaz, ki tu sedi
in se obnaša, kot želite vi.
Sem otrok, z brati in sestrami;
imam deset let in lepo mi je ob mami.
Dekle sem, staro šestnajst let,
ki sanja o ljubezni in sreči,
z obljubami več fantov onesreči.
Ko sem petindvajset jih imela,
sem dobila vse,
kot sem želela: moža, otroke, hišo srečno,
sem mislila, da je vse večno.

Kaj vidite? 
Pesem so našli v zapuščini stare, zmedene ženice v nekem domu za ostarele na Irskem. Dva gerontologa sta jo 

objavila v knjigi Biology of ageing (Biologija staranja). Pove več, kot bi storil semester resnih predavanj.

David Perlmutter
POŽGANI MOŽGANI

Založba: Umco

Presenetljiva resnica o žitaricah, oglji-
kovih hidratih in sladkorju – tihih ubijal-
cih možganov. Perlmutter trdi da lahko 
sami vplivamo na zdravje naših sivih ce-
lic, in sicer že s tem, da smo izbirčnejši 
pri sestavi jedilnika. Ogljikovi hidrati, še 
posebej tisti, ki vsebujejo veliko glutena 

in sladkorja, zvišujejo možnost razvoja možganskih bolezni, 
vse od demence, depresije, kroničnih glavobolov in hujših 
oblik, kot sta Parkinsonova in Alzheimerjeva bolezen. S tem 
avtor klasično prehranjevalno piramido postavi na glavo in 
pravi: stran s kruhom, napolnite krožnike z jajci!

David Perlmutter je mednarodno priznani nevrolog in stro-
kovnjak za prehrano. Za svoj inovativni pristop k zdravljenju 
nevroloških motenj je prejel številne nagrade; med drugim je 
bil s strani National Nutritional Foods leta 2006 razglašen za 
zdravnika leta. 

Knjigo Požgani možgani so prevedli že v 26 jezikov. Cena: 
26,90 evra.

Neva Železnik
TEMNE SENCE DEMENCE

Založba: Forma 7

V kratkem bo izšla dopolnjena izdajo knjige z 
naslovom Temne sence demence. Avtorica vse-
bine svoje izpovedi o izkušnji z mamo, ki je bila 
oseba z demenco, ni spreminjala. Ker o demenci 
predava po Sloveniji, je vanjo vključila vse tisto, ki 
so ljudi najbolj zanimale: kako prepoznati demen-
co, kdaj napisati oporoko, kdaj zaprositi za palia-
tivno pomoč ... Poleg njene izkušnje z demenco 
boste lahko v novi knjigi prebrali še šest izpovedi 
oseb z demenco, da boste izvedeli, kako to bolezen doživljajo 
bolniki sami. Tem izpovedim je dodala še pogovor z dvema 
svojcema, ki imata: eden ženo, druga pa moža z alzheimer-
jevo boleznijo. Tretji del knjige pa predstavlja še pogovor z 
nevrologinjo asist. dr. Milico Gregorič Kramberger, dr. med., 
specialistko nevrologije in voditeljico Centra za kognitivne mo-
tnje na Nevrološki kliniki v Ljubljani. 

Cena knjige bo 24,50 evra, v prednaročilu pa 20 evrov. Naro-
čila: Založba Forma 7, Koprska 94, 1000 Ljubljana; telefon: 01 
25 72 171 ali po e-pošta: forma7@siol.net.

S štiridesetimi leti mladost je že bežala,
a moževa bližina mi je pomagala.
Ob petdesetih vnučke sem dobila
in spet sem se igrati naučila.
A izgubila sem moža,
bodočnosti se bojim črne,
kako naenkrat vse se obrne.
Mladi morajo živeti zase,
jaz pa mislim na nekdanje čase
in na ljubezen, ki sem jo poznala.
Sedaj sem stara žena,
spremembe so kot kruta mora,
saj v vaših očeh sem že malo nora,
telo se guba, vedno bolj se sklanja,
kje lahkotnost je nekdanja?
Kjer srce bilo je, zdaj je skala.
A v tej lupini je še deklica ostala
in včasih žalostna mi duša zadrhti,
spominjam sreče se in težkih dni.
Še enkrat ljubim in živim
in mislim na nekdanje čase,
kako smo jih lepo živeli,
kako prehitro so nam odleteli.
Vem, da zame spremembe več ne bo
nobene,
a odprite, sestra, oči,
ne glejte nore starke, glejte mene!



GLASGOWSKA DEKLARACIJA
Alzheimer Europe, organizacije članice, ter različna združenja in posamezniki se 

zavezujemo, da se bomo zavzemali za pravice, dostojanstvo in avtonomijo posameznikov z 
demenco. Te pravice so vsesplošne in jih zagotavljajo Evropska konvencija o človekovih 

pravicah, Mednarodna deklaracija o človekovih pravicah, mednarodne konvencije o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah ter o državljanskih in političnih pravicah ter 

Konvencija o pravicah ljudi s posebnimi potrebami.

Vsak človek z demenco mora imeti naslednje pravice:
● pravica do pravočasne diagnoze,
● pravica do kakovostne obravnave po postavljeni diagnozi,
● pravica do individualne, koordinirane in kakovostne obravnave ves čas bolezni,
● pravica do enakopravnega dostopa do zdravljenja in terapevtskih ukrepov,
● pravica do spoštovanja v skupnosti.

 
Pozdravljamo vse večje prepoznavanje demence kot problema, ki mora postati prioriteta 
javnega zdravstva, tako na nacionalnih ravneh kot tudi na ravni Evrope, ter pozivamo 
evropske vlade in ustanove, da prepoznajo svojo vlogo pri tem in zagotovijo spoštovanje 
zgoraj naštetih pravic ljudi z demenco.

Med vsemi članicami Alzheimer Europe, je prav Spominčica zbrala največ podpisov (1717 od skupno 
11432). To pomeni, da je Spominčica in z njo Slovenija dvakrat najboljša. Zbrali smo največje število 
podpisov pod Glasgowsko deklaracijo med vsemi članicami iz dvaintridesetih držav organizacije Alzheimer 
Europe in največje število podpisov glede na število prebivalcev.

Na pobudo Spominčice so Glasgowsko deklaracijo podpisali: Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje, Anja 
Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Vlasta Nussdorfer, varuhinja 
človekovih pravic, evropski poslanci iz Slovenije in še mnogi drugi.

V Sloveniji nas demenca zadeva!

Spominčica – Alzheimer Slovenija, Linhartova 13, 1000 
Ljubljana, 01 25 65 111 | info@spomincica.si 

www.spomincica.si

ALZHEIMER CAFE – GOSTILNA ŠESTICA 
VSAK TRETJI ČETRTEK V MESECU ob 18:00 
STROKOVNA PREDAVANJA O DEMENCI, POGOVORI 
IN DRUŽENJE 
NE POZABITE PRITI! 

 
SKUPINA ZA SAMOPOMOČ 
VSAKO PRVO SREDO V MESECU ob 18:00 
v prostorih SPOMINČICE 
Skupina je namenjena svojcem, ki v domačem 
okolju skrbijo za družinske člane, obolele za 
demenco in se ob tem soočajo z raznimistiskami 
in vprašanji.
PRIJAVE: 01 25 65 111 
ali info@spomincica.si

SVETOVALNI TELEFON 
059 305 555 
VSAK DELOVNIK OD 12. DO 15. URE


