
 

10 NASVETOV ZA POMOČ OSEBI Z DEMENCO,  

KI ŽIVI SAMA  

 Pomaga poznavanje bolezni demence. Zaradi bolezni se oseba z demenco ne 

zaveda in ne razume resnosti epidemije Koronavirusa. 

 Osebi z demenco ne razlagamo o trenutni situaciji z virusom, ker jo lahko še bolj 

zmedemo.  

 Pogovorimo se s sosedi in bližnjimi, da bodo tudi oni pozorni na izhode osebe z 

demenco ter jih prosimo, naj jo, v primeru tavanja, usmerijo nazaj domov ali 

pokličejo nas.  

 Osebo z demenco je potrebno čim bolj zaposliti, ji poiskati kakšno delo, ki ga še 

zmore opravljati (pospravljanje, pregled oblačil, razvrščanje knjig…). 

 Osebo z demenco čim večkrat pokličemo, večkrat kot prej in se z njo na miren, 

prijazen način pogovarjamo, da je ne vznemirjamo. Na primer: preko 

pogovora jo poskušamo na miren način usmeriti, da je doma ali da 

bo šla v trgovino kakšen drug dan, da ji bomo mi prinesli vse 

potrebno in podobno. 

 Poskrbimo, da osebi z demenco doma ne manjka nič nujnega. 

Naj ima dovolj zaloge hrane, pripravljene zdrave prigrizke, daj ji je dovolj 

toplo in da ima tisto, kar si malega želi. 

 Z osebo z demenco skušamo biti v tem času še bolj potrpežljivi ter jo na 

miren in prijeten način usmerjamo, da je doma čim bolj aktivna.  

 Naj ima na voljo različne možnosti za aktivno preživljanje časa (risanje, 

branje knjig, štrikanje, križanke, uganke, televizija, radio, telefon…). 

 Stanovanje osebe z demenco naj bo čim bolj prijetno zanjo. Na manj 

očitno mesto pospravimo ključe, čevlje, jakno in drugo, kar bi 

osebo z demenco lahko spomnilo na odhod iz stanovanja.  

 Premislimo o možnostih, da oseba z demenco v tem času ne bi živela sama (jo 

vzamemo k sebi domov, ali se preselimo k njej). 
 

 

SPOMINČICA vam je na voljo na svetovalnem telefonu 059 305 555 ali 

pišite na svetovanje@spomincica.si 
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