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DEMENTIA AND BLADDER AND
BOWEL CONTROL
ДЕМЕНЦИЈАТА И
КОНТРОЛИРАЊЕТО НА МОЧНИОТ
МЕУР И НА ДЕБЕЛОТО ЦРЕВО

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

ЗОШТО ЛУЃЕТО СО ДЕМЕНЦИЈА ИМААТ ПРОБЛЕМИ
СО КОНТРОЛИРАЊЕТО НА МОЧНИОТ МЕУР И НА
ДЕБЕЛОТО ЦРЕВО?

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.
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;

Луѓето што страдаат од деменција го губат помнењето и може
да бидат збунети и да не знаат каде се наоѓаат. Тоа може да
предизвика проблеми со контролирањето на мочниот меур и
на дебелото црево или да ги влоши таквите проблеми.
Луѓето со деменција може да имаат проблем:
	„Да додржат“ додека да стигнат до клозетот.
	Да го најдат клозетот.
	Да знаат дека треба да ги откопчаат или да ги спуштат
панталоните кога одат по нужда.
	Кога се надвор од дома, на места каде што не знаат каде
се наоѓа клозетот.
	Да знаат кога им се празни мочниот меур или дебелото
црево.
	Да бидат свесни за потребата да извршат мала или
голема нужда.
	Со тоа што вршат мала или голема нужда на места каде
што не треба да се прави тоа.
	Потиштеност, вознемиреност или напнатост, или
некоја болест, што може да ги влоши проблемите со
контролирањето на мочниот меур и на дебелото црево.

МОЖЕ ЛИ НЕШТО ДА СЕ НАПРАВИ ЗА ЛУЃЕТО
СО ДЕМЕНЦИЈА ШТО ИМААТ ПРОБЛЕМ СО
КОНТРОЛИРАЊЕТО НА МОЧНИОТ МЕУР И НА
ДЕБЕЛОТО ЦРЕВО
Да!
Иако поради деменцијата можеби не ќе можат да се применат
некои видови на лекување, сепак има начини на тие луѓе да
им се обезбедат удобност и достоинство.
Постојат некои општи правила за да се работи на корисен
начин со луѓето со деменција:
	Слушајте го лицето грижливо и одговарајте му.
	Ослободете се од натрупаните работи. Трудете се
просторот околу нив да биде едноставен и да им биде
добро познат.
	Укажете им почит и искрена грижа.
Проверете го контролирањето на мочниот меур и на
дебелото црево.
Побарајте помош од нивниот лекар, од физиотерапевт,
или од медицинска сестра за помош при проблеми со
контролирањето на вршењето нужда.
Проверката на контролирањето на мочниот меур и на
дебелото црево ќе опфаќа рачна проверка и прашања во
врска со тоа кога, каде и зошто настануваат проблемите.
Негувателот е честопати најпогодното лице што може да
ги каже поединостите што се потребни за да се провери
контролирањето на мочниот меур и на дебелото црево, како
што се:
	времето кога лицето оди по нужда и/или не успева да се
додржи;
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	how wet the person is:

	колку се измокрува лицето:

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.

малку = долната облека му е влажна;
умерено = здолницата или панталоните му се
влажни; или
многу = намокрен е столот, подот или креветот; и
	кога и колку често лицето врши голема нужда.

Manage poor bladder and bowel control

	Treat the cause of the problem. Their doctor, 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.

Постапување во случај на слабо контролирање на
мочниот меур и на дебелото црево

	Лекувајте ја причината за проблемот. Лекарот,

физиотерапевтот или медицинската сестра за помош при
проблеми со контролирањето на вршењето нужда може
да помогнат да се утврдат причините и да препорачаат
како тие да се лекуваат.
	Разгледајте ги лековите што ги прима лицето. Лековите
може да помогнат, но тие исто така може да ги прават
луѓето уште позбунети, и да ги влошат проблемите со
контролирањето на мочниот меур и на дебелото црево.
	Настојувајте лице со деменција да пие 1.5 – 2 литри
течност секој ден (освен ако лекар препорача другачие).
Пиењето вода може да помогне во лекувањето на
инфекции на мочниот меур, да придонесе за подобра
работа на цревата и да го одржува мочниот меур во
здрава состојба. Кафето, чајот и колата содржат многу
кафеин кој може да го раздразни мочниот меур и да
придонесе тој потешко да се контролира. Обидете се да
го намалите количеството на такви пијалоци што ги пие
лицето.
	Лекувајте го запекот. Погрижете се лицето да јаде многу
овошје и зеленчук, да пие многу вода во текот на денот,
и да остане активно.
	Набљудувајте ги знаците кај лицето кога сака да оди
по нужда. Речете му да појде по нужда во времето
кога мислите дека најчесто оди или дека најчесто се
измокрува. Ако го забележите времето кога се случува
тоа, ќе можете да видите дали состојбата се подобрува.
	Ако лицето има проблем да го откопча патентот или
копчињата, облекувајте го во тренерки, во панталони со
ластик на појасот, или користете самолепливи ленти за
закопчување (Velcro).
	Патот до клозетот нека биде слободен. Не оставајте
предмети на патот што би можеле да го отежнат
стигнувањето до клозетот. Ноќна светилка би можела
да помогне. Вратата од клозетот треба да биде лесно
видлива.
	Размислете за тоа да користите помош од заедницата
за да ви се намали товарот што го наметнува грижата
за лице со деменција – на пример, перење алишта,
пазарување и одмена од негата.
Производите за заштита при проблеми со мочниот меур, како
што се влошките и впивателните гаќи може да го подобрат
квалитетот на животот. Можеби ќе можете да добиете извесна
помош за да ги покриете трошоците за таквите производи.
Совети за тоа дали имате право да добиете таква помош, како
и тоа какви видови на производи може да набавите може да
добиете од Националната телефонска линија за помош при
проблеми со вршењето нужда (National Continence Helpline
(бесплатен телефон* 1800 33 00 66). Тие работи може да ги
проретчат случаите кога настанува несакано вршење нужда,
како и нивните последици.

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066

|

www.bladderbowel.gov.au

|

February 2016

|

MACEDONIAN

Page 2

07

DEMENTIA AND BLADDER AND
BOWEL CONTROL
ДЕМЕНЦИЈАТА И
КОНТРОЛИРАЊЕТО НА МОЧНИОТ
МЕУР И НА ДЕБЕЛОТО ЦРЕВО

CAN MEDICINE HELP WITH BLADDER AND BOWEL
CONTROL?

ДАЛИ ЛЕКОВИТЕ МОЖЕ ДА ПОМОГНАТ ЗА
ПОДОБРО КОНТРОЛИРАЊЕ НА МОЧНИОТ МЕУР
И НА ДЕБЕЛОТО ЦРЕВО?

Yes!

	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.
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/other-languages
* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

Да!

	Може да се даваат антибиотици за да се лекуваат
инфекциите на мочниот меур.

	Терапијата за надополнување на хормони (апчиња,

фластери или кремови) може да им помогне на жените во
менопауза полесно да го контролираат мочниот меур.
	Апчиња за олабавување на мочниот меур може да се
даваат за да се смири надразнетиот мочен меур, така што
ќе може да собере повеќе мочка. На тој начин може да се
намали бројот на случаи кога лицето има потреба да оди
по нужда.
	Некои лекови може да предизвикаат проблеми со
контролирањето на мочниот меур и на дебелото црево,
или да ги влошат тие проблеми. Лековите треба да
ги провери лекар за да види дали тие треба да бидат
сменети.
	Некои лекови против проблеми со контролирањето на
мочниот меур и на дебелото црево може да предизвикаат
проблеми како што се сушење на устата, запек,
нарушена рамнотежа и недостиг на енергија. Кај луѓето
со деменција исто така постои опасност да станат уште
позбунети. Користењето на лекови треба грижливо да го
следи нивниот лекар. Кажете му на лекарот за било какви
проблеми што ги предизвикуваат лековите.

ПОБАРАЈТЕ ПОМОШ
Квалификувани медицински сестри се достапни бесплатно
ако се јавите на National Continence Helpline на 1800 33 00 66*
(од понеделник до петок, од 8.00 до 20.00 часот, австралиско
источно стандардно време) за:
 Информации;
 Совети; и
 Информативни листови.
Ако имате потешкотии да зборувате или разбирате англиски,
можете да се јавите бесплатно на телефонската линија
за помош преку Telephone Interpreter Service на 13 14 50.
На телефонот ќе ви одговорат на англиски, затоа кажете
го јазикот кој го зборувате и чекајте на телефон. Ќе бидете
поврзани со преведувач кој го зборува вашиот јазик. Кажете
му на преведувачот дека сакате да зборувате со National
Continence Helpline на 1800 33 00 66. Чекајте на телефон да
бидете поврзани и преведувачот ќе ви помага да разговарате
со советник за контрола при одењето по нужда. Телефонските
разговори се доверливи.
Појдете на bladderbowel.gov.au или на
continence.org.au/other-languages
* Повици од мобилни телефони се наплаќаат по соодветни цени.
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