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DEMENTIA AND BLADDER AND
BOWEL CONTROL
DEMENCIA ÉS VIZELET ÉS
SZÉKLETVISSZATARTÁS

WHY DO PEOPLE WITH DEMENTIA HAVE TROUBLE
WITH BLADDER AND BOWEL CONTROL?

MIÉRT VAN A DEMENTIÁS SZEMÉLYEKNEK A VIZELETÉS SZÉKLETVISSZATARTÁSSAL GONDJUK?

People with dementia have memory loss and may be
confused and not know where they are. This can cause or
make bladder and bowel control problems worse.

A demenciában szenvedő embereknek emlékezet kiesésük
van és lehet, hogy zavartak és nem tudják azt, hogy hol
vannak. Ez okozhatja vagy rosszabbíthatja a vizelet- és
székletvisszatartással kapcsolatos problémákat.

People with dementia may have trouble with:
	“Holding on” until they get to the toilet.
	Finding the toilet.
	Knowing they need to unzip or pull down their
pants when going to the toilet.
	Being away from home at places where they don’t know
where the toilet is.
	Knowing when their bladder or bowel is empty.
	Being aware of the need to pass urine or empty their
bowels.
	Urinating or opening their bowels in places they should
not.
	Depression, anxiety or stress, or illness,
which may make bladder and bowel control problems
worse.
CAN ANYTHING BE DONE FOR PEOPLE WITH
DEMENTIA WHO HAVE TROUBLE WITH BLADDER AND
BOWEL CONTROL?
Yes!
While dementia may rule out some treatments, there are
ways to provide comfort and dignity.
There are some broad rules for working in a helpful way
with people with dementia:
	Listen with care and respond to the person.
	Get rid of clutter. Keep the space around them simple
and well known to them.
	Show respect and sincere care.
Check bladder and bowel control
Seek help from their doctor, physiotherapist, or continence
nurse.
A bladder and bowel control check up will include a physical
check and questions about when, where and why problems
happen.
The carer is often the best person to give the details needed
to check bladder and bowel control, such as:
	the time the person goes to the toilet and/or leaks;

A demenciában szenvedőknek gondjuk lehet azzal,
hogy:
 “visszatartsák”, amig a vécére érnek.
	A vécét megtalálniuk.
	Nem tudják, hogy ki kell gombolni vagy le kell húzni a
nadrágjukat, amikor vécére mennek.
	Ha nem otthon vannak, nem tudják, hogy hol van a
vécé.
	Nem tudják, hogy mikor üres a húgyhólyagjuk vagy a
belük.
	Nincsenek tudatában annak, hogy kell-e pisilniük vagy
székletet üriteniük.
	Olyan helyeken vizelnek vagy üritik a székletet, ahol
nem szabad.
	Depressziójuk, szorongásuk vagy stresszük van, vagy
betegségük, melyek rosszabbíthatják a vizelet- és
székletvisszatartással kapcsolatos problémákat.
LEHET-E VALAMIT TENNI OLYAN DEMENCIÁSOK
RÉSZÉRE, AKIKNEK VIZELET- ÉS
SZÉKLETVISSZATARTÁSSAL KAPCSOLATOS
GONDJUK VAN?
Igen!
Igaz a demencia bizonyosfajta kezeléseket kizár,
ugyanakkor lehet vigaszt és tiszteletet nyújtani.
Van néhány átfogó szabály, hogy hogyan lehet a
demenciában szenvedők érdekében segítőkészen
műkődni:
 Gondosan figyeljen oda és válaszoljon az illetőnek.
	Távolítsa el a rendetlenséget. Intézze el, hogy a
környezetük egyszerű és jól kiismerhető legyen
számukra.
	Nyújtson tiszteletet és őszinte törődést.
Vizsgáltassa meg a vizelet- és a székletvisszatartást!
Kérjen segítséget az orvosától, fizioterapeutájától, vagy a
kontinencia ápolójától!
A vizeletvisszatartás vizsgálatához tartozik egy általános
egészségügyi vizsgálat, valamint néhány kérdés arra
vonatkozóan, hogy mikor, hol és miért történnek problémák.
A gondozó gyakran az, aki a legjobban tudja a vizelet- és
székletvisszatartás vizsgálatához szükséges olyan adatokat
megadni, mint:
	mikor megy az illető a vécére és/ vagy bepisil vagy
székletet ürit;
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	how wet the person is:

	mennyire nedves:

Manage poor bladder and bowel control

Törődjön a rossz vizelet- és székletvisszatartással!

	Treat the cause of the problem. Their doctor,

	Kezelje a probléma okát! Az orvosuk, fizioterapeutájuk

minor = underwear is damp;
moderate = skirt or trousers are wet; or
severe = chair, floor or bed is flooded; and
	when and how often they open their bowels.

kicsit = az alsónadrág nedves;
közepesen = a szoknya vagy a nadrág nedves; vagy
erősen = elöntötte a széket, a padlót vagy az ágyat; és
	mikor és milyen gyakran székletet ürit az illető.

physiotherapist or continence nurse can help find the
causes and suggest how to treat them.
	Review medicines. Medicines may help, but they can
also make people more confused, and make bladder
and bowel control problems worse.
	Make sure the person with dementia drinks 1.5 - 2 litres
of fluid per day (unless a doctor says this is not okay).
Drinking water can help treat bladder infections, make
the bowels work better and keep the bladder healthy.
Coffee, tea and cola have a lot of caffeine, which can
upset the bladder and make the bladder harder to
control. Try to cut down on how many of these drinks
they have.
	Treat constipation. Make sure they eat lots of fruits and
vegetables, drink lots of water through the day, and stay
active.
	Watch for signs they want to go to the toilet. Ask them to
use the toilet at the times you think they most often go or
are most often wet. If you note the time this happens you
will be able to see if it gets better.
	If they have trouble with zips and buttons, change to
track suits, trousers with elastic waists, or use Velcro.
	Keep the way to the toilet clear. Don’t leave things in the
way that might make it hard to get to the toilet. A night
light may help. Make the toilet door easy to see.
	Think about using community resources to help with
the load of caring for a person with dementia – such as
laundry, shopping and respite care.
Bladder management products such as pads and pants
may improve quality of life. You may be able to get some
help to cover the cost of these products. Advice on whether
you are able to receive this help and the types of products
you can get can be found on the National Continence
Helpline (Free call* 1800 33 00 66). These things may
reduce how often bladder and bowel mishaps occur and
how bad they are.
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vagy kontinencia ápolójuk segíthet az okokat kideríteni
és a kezelésre javaslatot tenni.
	Vizsgálja felül az orvosságokat! Az orvosságok
segíthetnek, de zavarodottabbá is tehetik az embereket
és rosszabbíthatják a vizelet- és székletvisszatartás
problémákat.
	Győződjön meg róla, hogy a demenciás személy
igyon1.5 – 2 liter folyadékot minden nap (hacsak az
orvosa nem ad javaslatot ez ellen). A vízivás segíthet
a húgyhólyagfertőzés kezelésében, a bélműkődés
javitásában és a húgyhólyag egészséges működésében.
A kávé, a tea és a kóla sok koffeint tartalmaz, ami
megzavarhatja a húgyhólyagot és megnehezítheti
a vizeletvisszatartást. Próbálja meg az ilyen italok
fogyasztását csökkenteni!
	Kezelje a székrekedést.! Ügyeljen arra, hogy sok
gyümölcsöt és zöldséget egyenek, napközben sok vizet
igyanak valamint arra hogy aktívak maradjanak.
	Figyelje meg a jeleket arra, amikor a vécére
akarnak menni. Kérje meg őket, hogy azokban az
időpontokban használják a vécét, amikor vélménye
szerint leggyakrabban mennek oda vagy amikor a
leggyakrabban pisilnek be. Ha feljegyzi azt, hogy ez
mikor történik, akkor megfigyelheti, hogy van-e javulás.
	Ha nehézségük van a cipzárral vagy gombbal akkor
öltözzenek át tréningruhába, gumis nadrágba vagy
használjanak tépőzárat.
	Tartsa a a vécéhez vezető utat akadálymentesen!
Az útban ne hagyjon semmi olyat, ami megnehezítheti
azt, hogy a vécére eljussanak. Egy éjszakai lámpa
segíthet. Tegye a vécéajtót könnyen láthatóvá!
	Gondolkodjon azon, hogy használja azokat a közösségi
forrásokat, amelyek segíthetnek egy demenciás személy
gondozásában – mint a mosásban, bevásárlásban és a
mentesítő gondozásban.
Vizeletvisszatartással kapcsolatos készítmények, mint a
betétek és nadrágok javíthatják az életminőséget. Lehet,
hogy kaphat segítséget ezen készítmények költségeinek a
fedezésére. A Kontinencia Zavarokkal foglalkozó Országos
Telefonos Segélyszolgálatnál (National Continence Helpline)
kaphat téjékoztatást arról, hogy Ön jogosult-e az ilyen
segítségre és arról, hogy milyen készítmények kaphatók.
(Free call* 1800 33 00 66). Ezek csökkenthetik a bepisilés
és széklet ürités gyakoriságát és súlyosságát.
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CAN MEDICINE HELP WITH BLADDER AND BOWEL
CONTROL?

TUDNAK-E AZ ORVOSSÁGOK VIZELET- ÉS
SZÉKLEVISSZATARTÁSSAL KAPCSOLATBAN
SEGÍTENI?

Yes!

Igen!

	Antibiotics may be given to treat a bladder infection.
	Hormone replacement therapy (tablets, patches or

creams) may make it easier for post menopausal women
to control their bladder.
	Tablets to relax the bladder may be given to settle an
upset bladder, so it can store more urine. This can cut
down the number of times the person needs to go to the
toilet.
	Some medicines may cause bladder and bowel control
problems, or make them worse. Medicines should be
checked by a doctor, to see if any need to be changed.
	Some medicines for bladder and bowel control problems
may cause problems like dry mouth, constipation, poor
balance and lack of energy. For people with dementia,
there is also a risk they may get more confused. Use of
medicines should be watched with care by their doctor.
Tell the doctor about any problems the medicines cause.
SEEK HELP
Qualified nurses are available if you call the
National Continence Helpline on 1800 33 00 66* (Monday
to Friday, between 8.00am to 8.00pm Australian Eastern
Standard Time) for free:
 Information;
 Advice; and
 Leaflets.

* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

kenőcsök) könnyebbé tehetik klimax utáni nők számára
a vizeletvisszatartást.
	Hugyhólyagellazitó tabletta adható a megzavart
húgyhólyag nyugtatására, így az több vizeletet tud
visszatartani. Ezáltal kevesebbszer kell az illetőnek
vécére mennie.
	Vannak olyan orvosságok, amelyek vizelet- és
székletvisszatartási problémákat okozhatnak vagy
azokat rosszabbíthatják. Orvosnak kell az orvosságokat
felülvizsgálnia azért, hogy kiderüljön, hogy kell-e
változtatni azokon.
	Vannak olyan gyógyszerek vizelet- és
székletvisszatartási problémákra, amelyek okozhatnak
olyan tüneteket, mint a száraz ajak, székrekedés, rossz
egyensüly és energiahiány. Demenciások esetében
fennáll az a veszély is, hogy még jobban zavarodottá
válhatnak. Az orvosuknak kell ügyelniük arra, hogy
milyen orvosságot használnak. Beszéljen az orvosnak
azokról a problémákról, amelyeket az orvosságok
okoznak.
KÉRJEN SEGITSÉGET

If you have difficulty speaking or understanding English
you can access the Helpline through the free Telephone
Interpreter Service on 13 14 50. The phone will be answered
in English, so please name the language you speak and wait
on the phone. You will be connected to an interpreter who
speaks your language. Tell the interpreter you wish to call
the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait
on the phone to be connected and the interpreter will assist
you to speak with a continence nurse advisor. All calls are
confidential.
Visit bladderbowel.gov.au or continence.org.au/otherlanguages

	Antibiotikum adható a húgyhólyag fertőzés kezelésére.
	Hormonpótlásos kezelés (tabletták, tapaszok vagy

Szakképzett ápolók állnak rendelkezésére ha felhivja
az Országos Kontinencia Telefonos Segélyszolgálatot a
1800 33 00 66* számon (hétfőtől péntekig, reggel 8-tól este
8-ig az ausztrál keleti időzónában) ingyenesen:
 Információ;
 Tanács; és
 Szórólapok.
Ha problémái vannak az angol nyelvvel, kapcsolatba léphet
a Telefonos Tolmács Szolgálattal a 13 14 50 számon.
Először valaki válaszol a hivásra angolul, mondja be, hogy
milyen nyelven beszél és várjon a telefonon. Kapcsolatba
fog kerülni egy tolmáccsal aki beszéli az Ön nyelvét,
mondja meg neki, hogy az Országos Kontinencia Telefonos
Segélyszolgálattal akar beszélni a 1800 33 00 66 számon.
Várjon a telefonon, hogy kapcsolják és a tolmács segiteni
fogja a kontinencia ápolójával való beszélgetésben.
Minden beszélgetés bizalmas.
Látogassa meg a bladderbowel.gov.au vagy
continence.org.au/other-languages weboldalakat
* A mobil telefonról történő hívás az annak megfelelő díjba kerül.
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