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I. DEMENCA 

 

Degenerativni procesi v starosti  napredujejo, tako da postajajo psihične in fizične spremembe očitne in 

pogosta obolenja centralnega živčnega sistema privedejo do psihoorganskih bolezenskih stanj. 

Najpogostejša sprememba v tem obdobju je demenca. 

Po definiciji je to upad primarnih intelektualnih sposobnosti, ki v končni fazi lahko privede do popolne 

izgube kognitivnih funkcij z motnjami spomina, osiromašenjem mišljenja (zmanjšana sposobnost 

presojanja, orientacije, razumevanje in govornega izražanja) in do zmanjšanja sposobnosti za opravljanje 

vsakodnevnih aktivnosti. Zmanjša se tudi sposobnost obvladovanja čustev, pojavijo se upadi na področju 

socialnih veščin. 

Glede na stopnjo razvitosti bolezenskega stanja, demenco običajno delimo v blago, zmerno in hudo obliko. 

Dokaj pogost spremljevalec bolezni so tudi psihične motnje, kot sta depresija in paranoidni sindrom. 

 

Primarni simptomi demence: 

-  izguba spomina - motnja spomina (amnezija) 

-  izguba sposobnosti govorjenja (afazija) 

(izguba v smislu jezikovne produkcije kot tudi razumevanja jezika) 

-  nesposobnost obvladovanja dejavnosti vsakodnevnega življenja (atraksija)  

 (osebe se ne znajo več obleči, sleči…, čeprav je njihova motorika nemotena) 

-  motnja razumevanja procesov 

(osebe niso več sposobne abstraktnega mišljenja, ne znajo operirati s številkami, ne znajo več načrtovati in 

se izogibajo novim situacijam). 

 

Sekundarni simptomi demence: 

-  izguba sposobnosti za orientacijo v prostoru 

-  centralne motnje pri hoji 

- vedno slabše zaznavanje okolja in stvari v okolju, osebe z demenco izgubijo tudi sposobnost 

trodimenzionalnega gledanja in zato prihaja do iluzij in halucinacij. 

Zaradi sekundarnih simptomov se pojavi tako imenovano problematično vedenje: 

- verbalno neagresivno vedenje (pritoževanje, kazanje negativnih občutkov, nenehno ponavljanje besed ali 

stavkov, zahtevanje pomoči) 

-verbalno agresivno vedenje (kletvice, škrtanje z zobmi, seksualna napadalnost in nenehno kričanje), 

- fizično neagresivno vedenje (ponavljajoči se gibi, nenehno slačenje, uživanje neprimernih stari: ogorke, 
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rože, razbijanje stvari, tekanje sem ter tja, uhajanje, nemir, skrivanje stvari…) 

- fizično agresivno vedenje: pljuvanje, tolčenje, udarjanje, porivanje, praskanje, metanje, raniti sebe in 

druge. 

 

II. PSIHOSOCIALNI PRISTOP : 

 

Razvoj sodobnih konceptov dela z osebami z demenco gre v smer psihosocialnega pristopa in ne medicinske 

terapevtske obravnave oseb z demenco. Na osnovi psihosocialnega pristopa sprejemamo dejansko stanje 

osebe z demenco, vživljamo se v njen svet, izhajamo iz njene biografije, iščemo preostale mostove med 

preteklostjo in sedanjostjo, omogočamo jim primerno življenjsko okolje, z njimi se pogovarjamo v smislu 

validacije in jim s tem omogočamo maksimalno kvaliteto življenja, kljub posledicam osebnostnega razkroja. 

Osebi z demenco damo veljavo, jo spoštujemo in spremljamo na njeni poti. V odnosu in pri delu z osebo z 

demenco ne izhajamo iz svojega t.i. «običajnega« dojemanja sveta, ampak dajemo veljavo njenemu 

dojemanju. Skušamo se vživeti v preostanke spomina in razumeti tipična vedenja oseb z demenco, ki niso le 

izraz anatomskih sprememb v možganih, temveč so kombinacija telesnih, socialnih in psihičnih sprememb, ki 

so se zgodila v življenju. 

Za doseganje višje kvalitete odnosa s stanovalcem, se pravi, v stremljenju, da bi ta oseba doživljala 

zadovoljstvo v življenju ,je potrebno neko kreativno dejanje, ki ga ni mogoče predvideti vnaprej. 

Resnično razumevanje osebnosti stanovalca z demenco, upoštevanje njegovih želja in potreb, preostalih 

sposobnost in spretnosti, pomembnost upoštevanja stanovalčeve življenjske zgodbe in čim večje 

približevanje domačemu okolju, je CILJ skrbi za osebe z demenco v institucionalnem varstvu. Pri tem je 

potrebno zagotoviti individualnost, spoštljivost, sprejemanje, dostojanstvo, ohranjanje osebnosti in 

identitete. 

 

1. VALIDACIJA 

 

Validacija je terapevtski komunikacijski koncept za razumevanje starostnikov z demenco in za delo z njimi. 

Pristop validacije je razvila Američanka Naomi Feil, socialna delavka, ki je izhajala  iz svoje vsakodnevne 

prakse pri delu z osebami z demenco. Validacija v smislu besede pomeni »razglasiti nekaj za veljavno« in 

sicer stvarnost osebe z demenco. To je koncept dela, ki pomaga pri ocenjevanju vedenja, občutkov in 

temeljnih potreb oseb z demenco. Oseba z demenco doživlja občutek varnosti in sprejemanja, ko ima ob sebi 

osebo, ki ga razume in spoštuje, tisti pa, ki skrbi za osebo z demenco doživlja zadovoljstvo s svojim delom, 
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kar dolgoročno pomaga preprečevati občutek izgorelosti. 

 

Štirje stadiji demence po Naomi Feil  

 

- Stadij I -  pomanjkljiva, nesrečna orientacija (orientirani, toda nesrečni) 

Osebe z demenco tajijo občutke, pogosto zavračajo dotike in se izogibajo kontaktom z očmi. Počutijo se 

osramočene, če jih odkrijem pri zamenjavi oseb ali pri izmišljenih zgodbah zato da bi z njimi zapolnili vrzeli 

v spominu. Se zavedajo svoje občasne zmedenost in imajo majhne primanjkljaje  v kratkoročnem spominu, 

izražajo potlačene emocije z dejanji in besedami, ki niso povezani z dejanskimi občutki. Ne razumejo 

vzrokov za svoje vedenje….   

 

- Stadij II - časovna zmedenost 

Realnost je zabrisana zaradi slabšanja sposobnosti mišljenja, vida in sluha. Izražajo občutke, ne spominjajo 

pa se dejstev, ne poznajo več metaforičnega razmišljanja. Vedo, kdo je odkrit in kdo se pretvarja, spominjajo 

se prijetnih čutnih občutkov otroštva. Pozabljajo nedavne dogodke, odlično se spominjajo preteklih 

dogodkov z veliko emocionalne vsebine. 

Uporabljajo lastne besedne tvorbe iz zelo oddaljenih spominov, pri igri pa ne zmorejo več spoštovati pravil. 

 

- Stadij III - ponavljajoči se gibi 

Osebe se pogosto umikajo v pred jezikovne gibe in zvoke, da bi razrešile nerešene konflikte, deli telesa 

postajajo simboli (roka-otrok, pest-orodje ). Gibi nadomeščajo besede, zaradi občutka zvezanosti se pogosto 

slačijo. Oseba z emocionalno lakoto poje vse, kar ji pride pod roke, jezik postaja nerazločen, predmeti 

prikličejo spomine na pretekla opravila, imaginarni gibi izražajo v preteklosti poznana dela (molzenje krav, 

podiranje dreves…). 

 

-Stadij IV - životarjenje 

Oseba se popolnoma zapre pred zunanjim svetom, opusti prizadevanja, da bi svoje življenje predelala. Ne 

prepoznajo sorodnikov, ne kažejo (za nas vidnih) občutkov. Ljudje v tem stadiju potrebujejo dotik, priznanje 

in skrb. 
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2. UPOŠTEVAMO ŠTIRI RAVNI, KI SO POMEMBNE ZA DOBRO POČUTJE STANOVALCEV Z 

DEMENCO: 

 

a. občutek biti vreden: običajna človekova potreba, da čutimo, da nekaj veljamo, smo enakovredni in 

cenjeni, 

b. občutek, da lahko nekaj napravimo: ljudje želimo nekaj storiti, želimo vplivati na ljudi in stvari. Če 

imamo občutek, da ne moremo ničesar napraviti, se nam življenja zdi brez smisla, 

c. življenje z drugimi ljudmi v skupnosti na zadovoljiv način: pomeni približevanje drugim v pričakovanju, 

da bomo naleteli na odziv, ki pomeni zbliževanje, 

d. občutek upanja v to, da se bodo stvari dobro končale: pomemben je občutek, da imamo neko varno 

zavetje, osebo na katero se lahko zanesemo, primeren prostor, kjer bivamo, religijo kamor se lahko 

zatečemo. 

Na teh štirih ravneh poskušamo delovati in ugotavljati, kje lahko povečujemo dobro počutje in hkrati kje 

lahko povečujemo občutek lastne vrednosti stanovalcev z demenco. 

 

3. STANOVALCI Z DEMENCO IZRAŽAJO POTREBO PO: 

- ljubezni (ljubezen želijo oddajati in sprejemati predvsem v smislu pridobitve občutka, da jih drugi 

priznavajo in sprejemajo takšne kot so), 

- koristnosti (če smo koristni, smo opaženi in cenjeni), 

- izražanju občutkov (če ne zmoremo izražati svojih občutkov, postajamo zaprti vase, zagrenjeni in si 

pridobimo slabo samopodobo). 

 

4. PRINCIP LJUBEZNI IN SPREJEMANJA SE IZRAŽA NA RAZLIČNIH PODROČJIH IN PRAV 

ZARADI POMEMBNEGA OBČUTKA STANOVALCEV Z DEMENCO, JIM JE POSEBNA 

POZORNOST NAMENJENA KADAR IZRAŽAJO: 

 

a. željo po tolažbi: telesni stiki ali pazljiva telesna bližina, takrat ko oseba potrebuje podporo ali zato da 

pomirimo strahove, 

b. želja po oklepanju, po primarni vezi: ko je stanovalec z demenco v tujem okolju, se z oklepanjem, 

tekanjem za nekom in nenehnim klicanjem čustveno orientira, kot se otrok naveže na starše, 

c. želja po vključevanju v majhne skupine: pomembno je, da stanovalec z demenco začuti pripadnost 

skupini, kar je dano z možnostjo, da sodeluje pri aktivnostih, 
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d. želja po delu: svojo vrednost dokazujejo z delom in gre za delo, ki ga izbira stanovalec z demenco sam. 

Opravljanje znanih dejavnosti, ki se navezujejo na prejšnje življenjske in delovne navade, daje občutek 

zapolnjevanja življenja, potrebnosti in doživljanja majhnih uspehov, 

e. želja po identiteti: temelji na kontinuiteti preteklosti s sedanjostjo. Identiteta pomeni, da lahko 

pripovedujemo o sebi - to sem jaz. Potrebno je poznati biografijo življenja in sicer v smislu širše življenjske 

zgodbe. 

 

Celovit koncept dela z osebami z demenco na osnovi validacije pomeni zavestno sprejemanje občutkov in 

misli drugega in v medsebojni komunikaciji spoštovati njegovo osebno realnost in resnico. 

Tako zasnovano delo s stanovalci z demenco nudi stanovalcem varnost in občutek sprejetosti, spodbuda k 

sodelovanju pri različnih aktivnostih pa zadovolji njihovo potrebo po samopotrjevanju - izražanju sebe in 

svoje kreativnosti. S tem stanovalec z demenco  poveča svoj občutek samozavesti in izboljša lastno 

samopodobo. 

 

III. OBLIKE DELA S STANOVALCI Z DEMENCO 

 

V Domu izvajamo integriran in delno integriran način dela s stanovalci z demenco. V skladu s stopnjo 

demence in individualnih potreb stanovalcev, stanovalci z demenco bivajo na vseh oddelkih v Domu.  

 

1. Stanovalci v začetni fazi demence, običajno v oskrbi I, ali zaradi  nudenja večjega 

obsega neposredne pomoči, v oskrbo II,  bivajo med samostojnimi stanovalci. V vse oblike aktivnosti in 

dejavnosti v domu so vključeni enakovredno z ostalimi stanovalci, še posebej pa so občasno vključeni v 

posebne aktivnosti («bralne urice« in različni pristopi za urjenje spomina, ki jih z njimi izvajata delovni 

terapevtki). 

 

2. Stanovalci, ki zaradi izrazitejših znakov izgube časovne, prostorske in osebne 

orientacije in nezmožnosti izvajanja vsakdanjih življenjskih aktivnosti, potrebujejo stalno vodenje in varstvo, 

bivajo na treh enotah doma: Gospodinjska enota Rožmarin s 15 stanovalci, Mala sončna enota z 10 

stanovalci in Sončna enota s 16 stanovalci. 

Na enotah je, v dopoldanskem in popoldanskem času prisotno osebje, ki za stanovalce skrbijo, se z njimi 

družijo in jih spodbujajo k sodelovanju. Po potrebi jih motivirajo, vzpodbujajo in spremljajo pri vseh 

življenjskih aktivnostih. Stanovalci sodelujejo pri skupnih gospodinjskih opravilih in aktivnostih na oddelkih. 
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Pri vključevanju stanovalcev v aktivnosti sodelujejo tudi fizioterapevtka, ki na enotah poskrbi za jutranjo 

telovadbo in delovni terapevtki, ki stanovalce individualno spodbuja k čim večji samostojnosti pri izvedbi 

vsakodnevnih življenjskih aktivnosti. Delovni terapevtki izvaja različne skupinske aktivnosti (pogovorne 

skupine, skupine za ohranjanje kognitivnih funkcij, aktivnosti za ohranjanje grobe in fine motorike, glasbene 

aktivnosti, bralne aktivnosti, sprostitvene tehnike in kreativne tehnike). Delovni terapevtki za večjo stopnjo 

samostojnosti aplicirata stanovalcem tudi potrebne drobne terapevtske pripomočke. Stanovalci so glede na 

njihove želje in interese vključeni v vsa skupna dogajanja v domu (prireditve, praznovanja, izleti, pikniki…). 

 

3. Z izvajanjem modela osebnega spremljanja, ki temelji na zaupanju, motiviranju in sodelovanju 

uporabnika in z upoštevanjem svobode gibanja, poskrbimo za potrebe stanovalcev. Stanovalčevo potrebo po 

gibanju podpremo z osebnim spremljanjem pri hoji ali sprehodu, kar običajno poskrbi družabnica ali 

gospodinja na enoti ali pa svojci ob prihodu na obisk. 

 

4. Stanovalcem v zadnjem stadiju demence  je zagotovljena oskrba in nega na 

negovalnih enotah Doma, opazovanje in spremljanje s poudarkom na pomirjanju, bližini, validaciji in 

elementih bazalne stimulacije. Ti stanovalci so običajno v oskrbi, kategorije III/a. Prednost principa 

integrirane oblike dela s stanovalci z demenco je v tem, da ta oblika predstavlja bolj običajno življenjsko 

situacijo, saj  omogoča, bivanje in vključevanje v večino dejavnosti skupaj z drugimi stanovalci, s čimer se 

izognemo tudi nevarnosti dodatne stigmatizacije in izolacije teh stanovalcev. 

 

 

 

 

5. Dnevne aktivnosti stanovalcev z demenco 

Stanovalci z demenco, ki potrebujejo vodenje, spodbudo in dodaten program so vključeni v aktivnosti, ki se 

izvajajo v skupini, ki je vodena v dopoldanskem in popoldanskem času. Tisti stanovalci in stanovalke, ki 

želijo sodelovati pri ročnih delih, so vključeni v aktivnosti delovne terapije. 

V skupini potekajo različne aktivnosti : 

- jutranja telovadba, sprehodi 

- aktivnosti za ohranjanje intelektualnih sposobnosti: branje aktualnih novic iz časopisa ali odlomka iz knjige 

ter pogovor o prebrani vsebini, pogovori o delih, ki so jih opravljali včasih, pogovor o starih običajih, 

navadah, ... 
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- aktivnosti za vzdrževanje besednega zaklada: naštevanje predmetov, krajev in podobno na isto črko, 

opisovanje predmetov, prostora, … 

- udeležba stanovalcev na kulturnih in drugih prireditvah, ki so običajno vezani na različne praznike 

(pustovanje, silvestrovanje, …) ter udeležba na izletih in piknikih 

- pogovor o dnevnih posebnostih: vreme, pogovor o tem kaj bodo stanovalci danes počeli, kar ustvari 

sproščeno vzdušje in občutek povezanosti 

- gibalne in socialne igre: pogovor o tem, kaj ima kdo rad in spodbujanje, da stanovalci povedo kaj o sebi, 

domino, sestavljanke, … 

- prepevanje pesmi, poslušanje glasbe 

- opravljanje gospodinjskih del: lupljenje krompirja, čebule, ločevanje koruze in fižola, občasna peka piškotov 

in palačink, zlaganje perila, brisanje, pometanje 

Aktivnosti so kratkotrajne, običajno 10 do 20 minut. 

 

V poletnem času se aktivnosti večkrat dogajajo zunaj na terasi, enkrat tedensko organiziramo druženje na 

terasi z uživanjem sadja ali sladoleda, v jesenskem času pa druženje ob uživanju pečenega kostanja. 

Vse aktivnosti s stanovalci z demenco so smiselne saj stanovalci zadovoljijo svoje potrebe, se ob tem dobro 

počutijo, ohranjajo svoje psihofizične sposobnosti in spretnosti za opravljanje osnovnih življenjskih opravil 

(hoja, prehranjevanje, kontrola odvajanja, …) in s tem preprečujejo prezgodnje napredovanje bolezni.  

Dobro počutje pomeni, da je zadoščeno temeljnim potrebam stanovalca z demenco in da negovalcu uspe 

ugotoviti in zadovoljiti želje in potrebe, tolmačiti vedenje kot komunikacijo in s podporo voditi stanovalca z 

demenco v občutek zadovoljstva in varnosti. 

Na podlagi stalne navzočnosti osebja se je mogoče odzivati na različne potrebe stanovalcev. 

Pri delu s stanovalci z demenco je pomembno, da se ustvari okolje in odnosi, ki dopuščajo in tolerirajo, 

spremljajo in omogočajo »nenavadno, drugačno vedenje«. Odnos ima značilnosti spoštovanja, pristnosti in 

empatije.  

 

IV. METODE DELA 

 

1. Za lažje prepoznavanje potreb stanovalcev z demenco je pomembna biografija, ki jo ob sprejemu v Dom 

sestavimo skupaj s stanovalcem oziroma svojci. Biografija se dodatno dopolnjuje s spoznanji in z odkrivanjem 

osebnosti stanovalca ob vsakodnevnem odnosu z njim. Z oblikovanjem biografije za vsakega stanovalca želimo 

doseči čim večje zadovoljstvo stanovalca pri socialnem vključevanju, najti načine za izboljšanje komunikacije, 
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spodbujati ga v aktivni vlogi v življenju in pri izboljšanju sposobnosti za telesno dobro počutje. Načine in 

pristope za te različne vidike kvalitete bivanja lahko odkrijemo v podatkih iz biografije. 

 

2. O spremljanju stanovalcev, njihovem počutju in vedenju se vodijo zapisi, s katerimi je seznanjena tudi 

psihiatrinja, ki redno obiskuje stanovalce z demenco, ima z njimi individualne pogovore in tudi razgovore v 

skupini stanovalcev z demenco. 

 

3. Ustvarjamo bivalno okolje, ki je prilagojeno stanovalcu in kjer skušamo ustvariti čim bolj domače vzdušje. 

Odnosi, v skladu z vsebino in načeli pri delu s stanovalci z demenco omogočajo možnost izražanja čustev in 

vedenja stanovalcev z demenco, kar od negovalnega osebja zahteva terapevtski pristop z velikim poudarkom 

na spoštovanju in empatiji. 

 

4. Pri nudenju pomoči in izvajanju oskrbe in nege si prizadevamo za ohranitev in izboljšanje zmogljivosti 

stanovalcev z demenco, da sami ali z minimalno podporo in vodenjem, opravijo čim več osnovnih 

življenjskih opravil. S tem stanovalci ohranjajo psihofizično kondicijo in izboljšujejo svojo samopodobo. 

 

5. Timsko sodelovanje pri spremljanju stanovalca z demenco nudi širši pogled na potrebe stanovalcev in 

obenem ponuja večji izbor stališč in strokovnih aspektov pristopa k reševanju težav v zvezi z odnosi s 

stanovalci z demenco. Obenem pa izmenjava mnenj daje možnost izražanja dilem in stisk zaposlenih, ter hkrati 

pomeni podporo med sodelavci. 

 

6. Ves čas bivanja stanovalca z demenco, si v Domu prizadevamo vzpostavljati in graditi odnos s svojci, ki 

nam s svojimi izkušnjami in poznavanjem osebnosti stanovalca, njegovih navad, potreb in izkušenj; pomaga 

vzpostaviti odnos, ki bo osebi nudil občutek sprejetosti in varnosti.  

 

Pri vzpostavljanju odnosov s svojci je pomembno, da se Dom na eni strani izkazuje kot pobudnik pri iskanju 

najboljših pristopov za dvig kvalitete bivanja stanovalca z demenco, na drugi strani pa potrjuje svojo 

pripravljenost in odprtost za ideje, pripombe in dileme, ki jih izražajo svojci v zvezi z iskanjem novih rešitev 

s ciljem izboljšanja kvalitete življenja sorodnika z demenco. 
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V. NAČELA DELA ZA DELO S STANOVALCI Z DEMENCO 

 

1. ureditev prostorov za skupino oseb z demenco ustreza načelu NORMALIZACIJE 

 (prizadevanje, da bi bivanje na gospodinjskih enotah približali bivanju v domačem varnem okolju z 

usmerjenostjo v potrebe stanovalcev). Na enotah za stanovalce z demenco zagotavljamo možnost druženja in 

vključevanja stanovalcev v majhnih skupinah, ki delujejo v okolju brez motenj (dnevni prostor). Dnevni prostor 

na gospodinjski enoti Rožmarin se razširi v prostor kuhinje in jedilnice, ki ponuja možnost posnemanja 

vsakdanjika z opravljanjem gospodinjskih opravil, skupnem obedovanju in druženju. Stanovalci sami 

pripravljajo pogrinjke, sodelujejo pri pripravi zajtrka in pri pripravi obrokov (čiščenje sadja in zelenjave), 

občasno pomagajo pri pripravi enostavnejših jedi - peka palačink in pri peki piškotov. 

Iz tega prostora vodi hodnik v enoposteljne in eno dvoposteljno sobo. Bližina individualnih prostorov omogoča 

uresničevanje potrebe in pravice do zasebnosti in umikom v zasebni prostor. 

Izhod iz skupnih prostorov je na eni strani mogoč na teraso, kjer so v poletnem času stanovalci lahko na 

svežem zraku, na drugi strani pa je mogoč izhod na večje dvorišče, kjer se odvijajo različna druženja in 

dogodki z ostalimi stanovalci doma. 

Na enoti je zagotovljeno prosto in svobodno gibanje stanovalcev. Ob priliki različnih prireditev in drugih 

dogodkih v Domu, imajo stanovalci možnost enostavnega dostopa do večnamenske dvorane, kjer so lahko 

prisotni skupaj z drugimi stanovalci Doma. 

S tako prostorsko ureditvijo je oblikovan tak življenjski prostor, ki dovoljuje terapevtski učinek, zmanjšuje 

občutek utesnjenosti, razdražljivosti in zmanjšuje potrebo po begu. 

Na obeh drugih enotah za stanovalce z demenco (Sončna in Mala sončna enota) so bivalni pogoji podobni, 

obe enoti imata dnevni prostor, le 10 stanovalcev iz Male Sončne enote se v času skupinskih dejavnosti v zvezi 

z gospodinjskimi opravili pridruži stanovalcem na Sončni  

enoti. Stanovalci imajo možnost uporabe manjše terase, načrtujemo pa vzpostavitev izhodne terase, ki bo 

omogočila čim bolj naraven stik z zunanjim svetom. 

 

2. INDIVIDUALNO NAČRTOVANJE 

 

Pomembno je, da se vsak stanovalec počuti kot del skupine in da se v največji možni meri upoštevajo njegove 

osebne potrebe. Iz tega razloga v Domu strokovni delavci izdelamo individualni načrt na podlagi poznavanja 

osebnosti stanovalca, njegovih želja in potreb, pri čemer nam podatki iz življenjske zgodbe in informacije 

svojcev nudijo dodaten vir informacij.  
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Metoda individualnega načrtovanja zagotavlja, da so pri načrtovanju vseh aktivnosti posameznega stanovalca 

upoštevane njegove potrebe in želje. V individualnem načrtu za vsakega stanovalca opredelimo socialni, 

zdravstveni vidik bivanja v domu kot tudi potrebe z vidika fizioterapije in delovne terapije. 

Pri oblikovanju programa dela z osebami z demenco vključujemo oceno potreb uporabnika in načrtovanje 

kako potrebe zadovoljiti. Osnovo za ugotavljanje potreb stanovalca z demenco predstavlja individualni načrt, 

ki nam daje možnost, da v skladu s programom – osnovnimi načeli, usmeritvami in aktivnostmi v okviru 

koncepta dela z osebami z demenco, stanovalcu nudimo storitve, ki mu koristijo. 

Cilj evalvacije programa , se pravi ciljev in učinkov programa pomeni preverjanje, vrednotenje njegovega 

uspeha. Program je uspešen, ko kar najbolj zadovolji potrebe in interese stanovalcev in sicer v smislu 

zagotavljanja čim višje kakovosti življenja. 

 

Pri ugotavljanju uspešnosti, bomo sledili naslednjim KRITERIJEM: 

- kakovost življenja, ki se nanaša na psihofizično počutje uporabnikov in na okoliščine, ki določajo njihovo 

življenje. Zbiranje podatkov za evalvacijo poteka na individualni ravni. V skladu z načelom validacije, ki sledi 

izraženim potrebam stanovalca, se uspeh učinkov programa zrcali v zadovoljstvu uporabnika (ocena stanja 

ob sprejemu in primerjava s sedanjim stanjem, sprejetost, občutek lastne vrednost, občutek varnosti, odnosi s 

sostanovalci, s sorodniki, zdravstveno stanje in prostočasne aktivnosti) 

- v okviru koncepta normalizacije, ki v ospredje postavlja uporabnika, ki živi čim bolj samostojno »normalno 

življenje«, želimo pridobiti podatke o: možnosti izbire storitev, o upoštevanju priložnosti, da stanovalec razvije 

samospoštovanje in samozaupanje, o podpiranju individualnosti, posebnosti in izjemnosti, o omogočanju 

avtonomnosti in neodvisnosti, o omogočanju druženja z ljudmi izven programa in o vključevanju 

prostovoljcev, prijateljev in svojcev. 

- krepitev moči uporabnikov pomeni odkrivanje in izkoriščanje njegovih moči za dosego ciljev. To je praksa, 

ki se opira na inovativnost, kreativnost in pogum uporabnikov. Spodbujati moramo razvijanje in ohranjanje 

stanovalčeve sposobnosti. Perspektiva moči zahteva individualno obravnavo in individualne rešitve.    

V okviru tega kriterija izpostavljamo podatke o individualnosti obravnave in o soustvarjanju individualnih 

rešitev, in o uporabi postopkov, s katerimi spodbujamo uporabo virov in sposobnosti stanovalca. 

Podatke pridobivamo z opisom procesov, ki so povezani s stanovalcem, z intervjuji in vprašalniki za svojce in 

s prilagojenim pogovorom s stanovalcem o njegovem doživljanju vključenosti in zadovoljstva s programom. 

Pri tem uporabljamo dokumentacijo programa: življenjska zgodbo, zapise pomembnih dogodkov v zvezi s 

stanovalcem, zapis aktivnosti stanovalca, zapis o medsebojnih odnosih s sostanovalci … 

Zapis navedenih opažanj izvajajo delavke, ki delajo neposredno s stanovalci z demenco 
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Druge strokovne delavke (delovna terapevtka, fizioterapevtka, dipl. medicinska sestra in socialna delavka 

prispevajo strokovna opažanja, ki naj bi opredelila terapevtski učinek programa, se pravi spremembe, ki so 

nastale pri stanovalcu zaradi vključitve v program). 

 

3. TIMSKO DELO 

 

Tim je stalna delovna skupina, ki deluje po načelih multiprofesionalnosti na nivoju skupine in izhodišč, ki jih 

skladno s strateškimi cilji opredeljuje vodstvo doma. Tim, ki ga sestavljajo, diplomirana medicinska sestra, 

nadzorni medicinski sestri, socialna delavka, fizioterapevtka in delovna(i) terapevtka(i), skrbi(ta) za vsebinski 

del koncepta dela s stanovalci z demenco. Tim se sestaja trikrat letno in ga vodi socialna delavka. 

Tim, v katerega so vključene delavke, ki so vsakodnevno v stiku s stanovalci na gospodinjskih enotah skupaj s 

strokovnim timom, se sestaja enkrat mesečno in je namenjen sistematičnemu  

spremljanju vsakega izmed stanovalcev, pripravi individualnega načrta, evalviranju individualnega načrta v 

povezavi z vključevanjem svojcev. 

 

4. ANALIZA TVEGANJA    

 

Upravljanje s tveganjem pomeni ravnanje, ki bo preprečilo negativne posledice in hkrati prineslo želen izid. 

Potrebno je predvideti situacije in podati predvidene rešitve. Analizo tveganja bomo opravljali ustno s 

stanovalci, njihovimi svojci, v primeru tveganj, ki so resnejše narave (ogroženo življenje ali nevarnost hude 

poškodbe) pa bomo opravili pisno. 

Predvidevamo naslednje dogodke, ki predstavljajo tveganja za stanovalce z demenco: 

- nevarnost padca, še posebej padca po stopnicah – rešitev je v doslednem spremljanju stanovalcev, v 

zahtevi po nošenju ustrezne obutve in v zaščiti proti padcem na stopnicah, ki preprečuje zdrs 

invalidskega vozička. Poleg tega stremimo k temu, da imajo stanovalci nizke postelje. 

- nevarnost okužbe, zaužitje tujkov - rešitev je v osebnem spremljanju stanovalcev 

- nevarnost zaužitja razkužil - rešitev je v tem, da so na enoti razkužila varno shranjena. 

- nevarnost zadušitve z vrvico klicnih zvoncev, vrvice se odstranijo v soglasju s svojci 

pojav akutne faze nemira, strahu in jeze, ko stanovalci postanejo nevodljivi, včasih tudi nevarni za 

sostanovalce - rešitev je v znanju validacije in izkušnjah delavk, da sprejmejo vedenje stanovalca, ga 

razumejo, mu stojijo ob strani in mu znajo pomagati. Predpogoj za ustrezen pristop delavk je usposobljenost 

in določena znanja o demenci, pristopih, ne farmakoloških ukrepih in empatičen odnos do stanovalcev. 
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V primeru dolgotrajnejših vedenj zaradi katerih stanovalec doživlja strahove in druga negativna čustva 

zaradi katerih je nesrečen in trpi. Stanovalca po potrebi obravnava domska psihiatrinja, ki lahko odredi 

aplikacijo terapije po potrebi. 

 

5. Pomembni načeli pri delu z osebami z demenco, sta tudi načeli STABILNOSTI- 

stalno ponavljajoče in ritualizirano delo s stanovalci in FLEKSIBILNOSTI, ki se kaže v dnevnem 

planiranju in izvajanju programa, saj je dnevne aktivnosti treba prilagajati kondiciji in potrebam 

stanovalcev. Poleg tega je potrebno zagotoviti STALNOST KADRA (predvidene so zamenjave po enem 

letu), ki omogoča stanovalcem vzpostaviti odnos zaupanja in povezanosti. 

 

VI.  S STANOVALCI Z DEMENCO SE SREČUJEMO RAZLIČNI STROKOVNI  IN 

DRUGI DELAVCI DOM 

 

a. Prvi stik s svojci vzpostavlja socialna delavka in posebno vsebino socialnega dela v Domu predstavlja delo 

s svojci oseb z demenco. Odzivi svojcev na demenco so odvisni od njihove informiranosti o bolezni. Vedenjske 

in psihične spremembe predstavljajo za svojce najhujšo obremenitev. V vlogi svetovalke socialna delavka nudi 

podporo svojcem stanovalcev z demenco, ki so se zaradi velike psihične in fizične obremenjenosti znašli v 

položaju, ko pozabljajo na svoje lastne potrebe. Naloga socialne delavke je, da širi znanje in spoznanja o 

demenci, predvsem pa nudi oporo »domačim oskrbovalcem« s prepoznavanjem njihovih stisk, občutkov 

nemoči, potrtosti, pa tudi jeze in nerazumevanja. Ob namestitvi v Dom se običajno pojavijo nasprotujoča so 

čustva: na eni strani gre za olajšanje zaradi vsakodnevnih  obremenitev pri skrbi za osebo z demenco, na drugi 

pa so neprijetni občutki, zlasti doživljanje praznine in krivda, še posebno, če sorodnik odklanja bivanje v 

Domu. 

Stiska svojcev se, zaradi vedno izrazitejših znakov demence pri svojem sorodniku in spremljajoče nemoči, 

nadaljuje skozi vse faze razvoja demence. Pomembno je, da svojci tudi čustveno sprejmejo napredovanje 

bolezni in se razbremenijo lastne odgovornosti za to, s sorodnikom pa v smislu ljubezni in sprejemanja 

ohranjajo čim boljši odnos. Socialna delavka jih v njihovih prizadevanjih vseskozi podpira in sodeluje pri 

iskanju novih možnosti in poti, ki prispevajo k boljšemu počutju stanovalca z demenco. 

 

b. Vodja področja zdravstvene nege in oskrbe, ki je diplomirana medicinska sestra, sodeluje pri sprejemu 

stanovalca, opravi razgovor z njim in s svojci. Po sprejemu načrtuje aktivnosti zdravstvene nege, o 

zdravstvenem stanju stanovalca pa obvešča osebnega zdravnika in zdravnika psihiatra. O spremembah 
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zdravstvenega stanja stanovalca seznanja svojce in ima z njimi stalen kontakt.  

 

c. Srednje medicinske sestre, zaposlene v skupini stanovalcev z demenco sodelujejo pri organiziranju 

skupinskih ali individualnih aktivnosti, spremljajo stanovalce na sprehodih ter izvajajo program za 

animacijo stanovalcev po navodilu delovne terapevtke in diplomirane medicinske sestre.   Srednje 

medicinske sestre izvajajo zdravstveno oskrbo in nego, medicinske tehnične posege po navodilu zdravnika, 

vodijo dokumentacijo o zdravstvenem stanju stanovalcev, kontrolirajo in usklajujejo delo bolničark oz. 

negovalk, sodelujejo z delovno terapevtko, fizioterapevtko, diplomirano medicinsko sestro in socialno 

delavko. 

 

d. Bolničarka oz. negovalka  opravlja dela s področja nege in oskrbe, skrbi za osebno urejenost stanovalcev, 

opazuje stanje stanovalcev in o tem poroča srednji medicinski sestri, sodeluje z diplomirano medicinsko sestro, 

delovno terapevtko, strokovno vodjo in ostalim osebjem na enoti. 

 

e. Gospodinja- oskrbovalka izvaja varstvo in socialno oskrbo stanovalcev, izvaja in koordinira gospodinjska 

opravila v skupini, skrbi za osebno perilo stanovalcev, uvaja in vključuje stanovalce v enostavna 

gospodinjska opravila, nudi pomoč pri manj zahtevni zdravstveni negi in oskrbi stanovalcev, na podlagi 

opažanj stanovalcev, poroča o njihovem vedenju, pomaga stanovalcem pri premikanju v prostoru in pri 

prevozih stanovalcev z invalidskim vozičkom. 

 

f. Psihiater spremlja psihično zdravstveno stanje stanovalcev, izvaja zdravljenje stanovalcev in uvaja 

psihiatrično terapijo. 

 

g. Osebni zdravnik izvaja diagnostiko, terapijo in nujno zdravniško pomoč ter sodelujeta pri načrtovanju 

zdravstvene nege.  

 

h. Delovna terapevtka načrtuje izvedbo aktivnosti na področju delovne okupacije stanovalca (področje skrbi 

zase, produktivnost, prosti čas). Poleg tega vodi delo na področju animacije stanovalcev (skupinske in 

individualne oblike dela), in aktivno sodeluje s svojci. 

 

i. Fizioterapevtka vključuje stanovalce v fizioterapevtsko obravnavo in vodi rehabilitacijske aktivnosti. Izvaja 

individualno terapijo, prilagojeno jutranjo telovadbo ob glasbi in pomoč pri učenju hoje. 
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j. Animator v sodelovanju z delovno terapijo in drugimi službami zagotavlja, nudi in omogoča stanovalcem 

aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa. V ta namen organizira najrazličnejše družabne aktivnosti, ki 

se jih stanovalci udeležujejo glede na svoje želje, potrebe ali predhodne izkušnje. 

 

Socialna delavka, diplomirana medicinska sestra, delovna(i) terapevtka(i) in fizioterapevtka sodelujejo pri 

izdelavi in izvedbi individualnega načrta ter aktivno sodelujejo s celotnim timom. 
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TEDENSKI URNIK AKTIVNOSTI 

GOSPODINJSKA ENOTA ROŽMARIN 

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

6.30 – 8.00 

DNEVNE AKTIVNOSTI - 

Delovna terapevtka 

 

6.30 – 8.00 

DNEVNE AKTIVNOSTI - 

Delovna terapevtka 

6.30 – 8.00 

DNEVNE AKTIVNOSTI - 

Delovna terapevtka 

6.30 – 8.00 

DNEVNE AKTIVNOSTI - 

Delovna terapevtka 

6.30 – 8.00 

DNEVNE AKTIVNOSTI - 

Delovna terapevtka 

9.00 – 10.00 

(11.00 – 12.00 in 13.30 – 17.30) 

PROSTOČASNE 

AKTIVNOSTI – Gospodinje 

 

(9.00 – 11.30  

INDIVIDUALNA 

OBRAVNAVA – delovne 

terapevtke/fizioterapevtka) 

9.15 – 10.15 

SKUPINA NA 

GOSPODINJSKI ENOTI 

(kreativna delavnica, tombola, 

kognitivne vaje, bralna urica, 

glasbena urica) – Delovna 

terapevtka 

 

(9.00 – 11.30  

INDIVIDUALNA 

OBRAVNAVA – delovne 

terapevtke/fizioterapevtka) 

 

9.00 – 10.00 

(11.00 – 12.00 in 13.30 – 17.30) 

PROSTOČASNE 

AKTIVNOSTI – Gospodinje 

 

(9.00 – 11.30  

INDIVIDUALNA 

OBRAVNAVA – delovne 

terapevtke/fizioterapevtka) 

9.00 – 10.00 

(11.00 – 12.00 in 13.30 – 17.30) 

PROSTOČASNE 

AKTIVNOSTI – Gospodinje 

 

(9.00 – 11.30  

INDIVIDUALNA 

OBRAVNAVA – delovne 

terapevtke/fizioterapevtka) 

9.00 – 10.00 

(11.00 – 12.00 in 13.30 – 17.30) 

PROSTOČASNE 

AKTIVNOSTI – Gospodinje 

 

(9.00 – 11.30  

INDIVIDUALNA 

OBRAVNAVA – delovne 

terapevtke/fizioterapevtka) 

10.20 – 10.40 

TELOVADBA – 

Fizioterapevtka 

 

10.20 – 10.40 

TELOVADBA - Fizioterapevtka 

11.00 – 12.00 in 13.30 – 17.30 

PROSTOČASNE 

AKTIVNOSTI – Gospodinje 
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MALA SONČNA IN SONČNA ENOTA 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

6.30 – 8.00 

DNEVNE AKTIVNOSTI 

- Delovna terapevtka 

 

6.30 – 8.00 

DNEVNE AKTIVNOSTI 

- Delovna terapevtka 

6.30 – 8.00 

DNEVNE AKTIVNOSTI 

- Delovna terapevtka 

6.30 – 8.00 

DNEVNE AKTIVNOSTI 

- Delovna terapevtka 

6.30 – 8.00 

DNEVNE AKTIVNOSTI 

- Delovna terapevtka 

9.00 – 10.00 

(11.00 – 12.00 in 13.30 – 

17.30) 

PROSTOČASNE 

AKTIVNOSTI – 

Gospodinje 

 

(9.00 – 11.30  

INDIVIDUALNA 

OBRAVNAVA – delovne 

terapevtke/fizioterapevtka) 

9.15 – 10.15 

SKUPINA NA 

GOSPODINJSKI 

ENOTI (kreativna 

delavnica, tombola, 

kognitivne vaje, bralna 

urica, glasbena urica) – 

Delovna terapevtka 

 

(9.00 – 11.30  

INDIVIDUALNA 

OBRAVNAVA – delovne 

terapevtke/fizioterapevtka) 

 

9.00 – 10.00 

(11.00 – 12.00 in 13.30 – 

17.30) 

PROSTOČASNE 

AKTIVNOSTI – 

Gospodinje 

 

(9.00 – 11.30  

INDIVIDUALNA 

OBRAVNAVA – delovne 

terapevtke/fizioterapevtka) 

9.00 – 10.00 

(11.00 – 12.00 in 13.30 – 

17.30) 

PROSTOČASNE 

AKTIVNOSTI – 

Gospodinje 

 

(9.00 – 11.30  

INDIVIDUALNA 

OBRAVNAVA – delovne 

terapevtke/fizioterapevtka) 

9.00 – 10.00 

(11.00 – 12.00 in 13.30 – 

17.30) 

PROSTOČASNE 

AKTIVNOSTI – 

Gospodinje 

 

(9.00 – 11.30  

INDIVIDUALNA 

OBRAVNAVA – delovne 

terapevtke/fizioterapevtka) 

10.20 – 10.40 

TELOVADBA - 

Fizioterapevtka 

11.00 – 12.00 in 13.30 – 

17.30 

PROSTOČASNE 

AKTIVNOSTI – 

Gospodinje 

 

10.20 – 10.40 

TELOVADBA - 

Fizioterapevtka 

10.20 – 10.40 

TELOVADBA - 

Fizioterapevtka 
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Na enotah za osebe z demenco se izvajajo različne aktivnosti. Prilagojene so zdravstvenemu stanju 

stanovalcev, predvsem pa so prilagojene trenutnim potrebam in interesom stanovalcev.  

 

1. DNEVNE AKTIVNOSTI  

Pomoč in druženje pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti (oblačenje umivanje…). 

 

2. PROSTOČASNE AKTIVNOSTI  

Prostočasne aktivnosti se izvajajo vsakodnevno. Gre za druženje s sostanovalci, igranje družabnih iger, 

gledanje televizije, poslušanje glasbe in branje. Stanovalcem nudimo pomoč pri gospodinjskih opravilih, 

jih spremljamo na sprehodu, na obiskih prireditev, izletov, piknikov, rojstnodnevnih zabav, 

medgeneracijskih srečanj, obiskih verskih obredov, … z namenom vključevanja v okolje. 

 

3. KREATIVNE DELAVNICE 

Izvajanje kreativnih delavnic v skupini stanovalcev z demenco ponujajo možnosti za ohranjanje 

kognicije. Kreativne skupine so oblikovane kot bralna ali pogovorna skupina, tematika delavnic pa je 

različna: tematike vezane na letni čas, praznike, dogodke ali pa gre za udeležbo pri gospodinjskih 

aktivnostih (peka piškotov, zlaganje perila, delo na vrtu, … ). Pri igranju tombole pa stanovalci 

ohranjajo spretnosti in sposobnosti socialnega vključevanja. 

 

4. INDIVIDUALNA DELOVNO-TERAPEVTSKA IN FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA 

• Individualna delovno - terapevtska obravnava se izvaja vsakodnevno med tednom po potrebi in 

navodilih zdravnice in višje medicinske sestre. Obravnava pomeni spremljanje in motiviranje 

stanovalcev pri izvajanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti zaradi ohranjanja samostojnosti 

(oblačenje, obuvanje, umivanje, uporaba pripomočkov, aktivnosti po navodilih zdravnice ali višje 

medicinske sestre). 

• Pri individualni fizioterapevtski obravnavi pa gre za strokovno pomoč pri izvajanju gibalnih vaj za 

ohranjanje gibalnih sposobnosti in za pomoč pri treningu hoje. 

 

5. PROSTOČASNE AKTIVNOSTI   

Prostočasne aktivnosti se izvajajo vsakodnevno. Gre za druženje s sostanovalci, igranje družabnih iger, 

gledanje televizije, poslušanje glasbe in branje. Stanovalcem nudimo pomoč pri gospodinjskih opravilih, 
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jim nudimo spremljanje na sprehodu in na vseh drugih dogodkih (prireditve, izleti, pikniki, 

rojstnodnevne zabave, medgeneracijska srečanja, verski obredi, … ), z namenom vključevanja v okolje. 

 

Cilj izvajanja telovadbe stanovalcev je ohranjanje psihofizične kondicije. 

 

 

 

JESENICE, 8.4.2021 

 
 
 
Pripravila:                                        Pregledal:                                                   Odobrila:       

Duši Žakelj                                    Strokovni tim                                                dr. Karmen Arko                                

Socialna delavka                                                                                                 Direktorica          
 


