
Հաղորդակցութիւն
Այս Օգնութեան Թերթիկը կը բացատրէ հաղորդակցութեան կարգ 
մը փոփոխութիւններ որոնք տեղի կ’ունենան իբրեւ մտագարութեան 
արդիւնք եւ կը յանձնարարէ օգնելու միջոցներ ընտանիքներուն եւ 
հոգատարներուն: Ան նաեւ կը ներառէ կարգ մը անձնական մտերիմ 
խորհուրդներ հաղորդակցութեան մասին գրուած մտագարութիւն 
ունեցող անձի մը կողմէ:

Հաղորդակցութեան կարողութեան կորուստը կրնայ 
ամենէն յուսախաբիչ եւ դժուար հարցերէն մէկը ըլլալ 
մտագարութեամբ ապրողներուն, անոնց ընտանիքներուն 
եւ հոգատարներուն համար: Քանի հիւանդութիւնը 
յառաջանայ, մտագարութիւն ունեցող անձին 
հաղորդակցութեան կարողութիւնը աստիճանաբար 
կը նուազի: Անոնք հետզհետէ աւելի կը դժուարանան 
ինքզինքնին յստակօրէն արտայայտելու եւ ուրիշներուն 
ըսածը հասկնալու:

Հաղորդակցութեան կարգ մը փոփոխութիւններ
Մտագարութիւն ունեցող իւրաքանչիւր անձ 
եզակի է եւ մտածմունքներն ու զգացումները 
հաղորդելու դժուարութիւնները շատ անհատական 
են: Մտագարութեան պատճառները շատ են, եւ 
իւրաքանչիւրը ուղեղին կ’ազդէ տարբեր ձեւերով:

Կարգ մը փոփոխութիւններ զոր կրնաք նկատել 
կ’ընդգրկեն՝

• Բառ մը գտնելու դժուարութիւն: Իրենց չյիշած բառին
տեղ նմանօրինակ բառ մը կրնան գործածել:

• Կրնան սահուն կերպով խօսիլ բայց անիմաստ

• Ձեր ըսածը կրնան չհասկնալ կամ կարենան մէկ մասը
միայն ըմբռնել

• Գրելու եւ կարդալու հմտութիւնները եւս կրնան
տկարանալ

• Ընկերային խօսակցութեան սովորոյթը կրնան
կորսնցնել եւ միջամտել կամ անտեսել խօսողը, կամ
չպատասխանել իրենց ուղղուած խօսքին:

• Կրնան դժուարութիւն ունենալ իրենց զգացումները
յարմար ձեւով արտայայտելու:

Ու՞րկէ սկսիլ
Կարեւոր է քննել որ լսողութիւնը եւ տեսողութիւնը չեն 
տկարացած: Ակնոցներ կամ լսողութեան գործիքներ 
կրնան օգնել ոմանց: Ստուգեցէք որ լսողութեան 
գործիքները ճիշդ կը գործեն եւ ակնոցները կը մաքրուին 
կանոնաւորաբար:
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Մտքերնիդ պահեցէ՛ք
Երբ ճանաչողական կարողութիւնները, ինչպէս 
օրինակ տրամաբանելու եւ տրամաբանօրէն մտածելու 
կարողութիւնները կը վատթարանան, մտագարութիւն 
ունեցող անձը հաւանական է որ հաղորդակցի զգացումի 
մակարդակով:

Յիշեցէ’ք
Զգացումներու եւ մօտեցումներու առնչուող 
հաղորդակցութիւնը երեք մասերէ կազմուած է:

• 55% մարմնի լեզու զոր կը փոխանցենք մեր դէմքի
արտայայտութիւնով, կեցուածքով եւ շարուձեւերով

• 38% մեր ձայնի ոճը եւ բարձրութիւնը

• 7% մեր գործածած բառերը

Այս վիճակագրութիւնները* կը շեշտեն կարեւորութիւնը 
թէ ինչպէս ընտանիքներ եւ հոգատարներ կը ներկայանան 
մտագարութիւն ունեցող անձին: Ժխտական մարմնի 
լեզու ինչպէս հառաչանք եւ ունքերը կիտել դիւրաւ կրնան 
նկատուիլ:

*Mehrabian, Albert (1981) Silent Messages: Implicit
Communication of Emotions and Attitudes. 2nd ed. Belmont,
CA: Wadsworth.

Ի՞նչ փորձել
Հոգատար կեցուածք
Մարդիկ չեն մոռնար իրենց զգացումները եւ յուզումները 
նոյնիսկ եթէ անոնք չեն հասկնար թէ ինչ կ’ըսուի, 
այնպէս որ կարեւոր է միշտ պահպանել անոնց 
արժանապաուութիւնը եւ անձնական վարկը: Ճկուն եղէք 
եւ միշտ բաւարար ժամանակ տուէք պատասխանելու 
համար: Ուր որ յարմար է, դպէք անձին ուշադրութիւնը 
պահելու համար եւ ջերմութեան եւ սիրոյ զգացում 
հաղորդելու:

Խօսելու ձեւեր
• Հանդարտ մնացէք եւ խօսեցէք մեղմ, բնական ձեւով

• Նախադասութիւնները կարճ եւ պարզ պահեցէք,
միաժամանակ կեդրոնանալով մէկ նիւթի վրայ
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• Միշտ բաւարար ժամանակ տուէք ձեր ըսածը
հասկցուելու համար

• Օգտակար կրնայ ըլլալ գործածել ուղղիչ անուններ երբ
որ կրնաք, ինչպէս օրինակ «Տղադ ճէքը»

Մարմնի լեզու
Ձեռքի շարժումներ եւ դէմքի արտայայտութիւններ 
գործածելու կարիքը կրնաք ունենալ հասկցուելու համար: 
Մատնանշելը կամ ցոյց տալը կրնայ օգնել: Դպնալ եւ 
ձեռքերնին բռնելը կրնայ օգնել իրենց ուշադրութիւնը 
պահելու համար եւ ցոյց տալու որ կը հոգաք: Ջերմ ժպիտ 
մը եւ միասին խնդալը յաճախ բառերէն աւելի շատ բան կը 
հաղորդէ:

Ճիշդ շրջապատը
• Փորձեցէք խուսափիլ մրցող ձայներէ ինչպէս հեռատեսիլ

կամ ձայնասփիւռ

• Եթէ խօսելու ժամանակ հանդարտ կենաք աւելի դիւրին
պիտի ըլլայ ձեզի հետեւիլ, յատկապէս եթէ անձին
կարելի ըլլայ ձեզ տեսնել

• Շարունակեցէք սովորական վարժութիւնը նուազեցնելու
համար շփոթութիւնը եւ օգնելու հաղորդակցութեան

• Աւելի քիչ շփոթեցուցիչ է եթէ ամէն մարդ նոյն
մօտեցումը գործածէ: Խօսքը ճիշդ միեւնոյն ձեւով
կրկնելը շատ կարեւոր է բոլոր ընտանիքին եւ բոլոր
հոգատարներուն համար

Ի՞նչ ՉԸՆԵԼ
• Մի՛ վիճիք: Ատիկա կացութիւնը միայն աւելի գէշ պիտի

ընէ

• Մի՛ հրամայէք անձին

• Մի՛ ըսէք թէ ինչ չեն կրնար ընել: Փոխարէնը
յանձնարարեցէք թէ անձը ինչ կրնայ ընել

• Զիջող մի՛ ըլլաք: Զիջող ձայնի ոճը կրնայ նկատուիլ, եթէ
նոյնիսկ բառերը չհասկցուին

• Մի՛ հարցնէք շատ ուղղակի հարցումներ որոնք լաւ
յիշողութեան վրայ կ’ապաւինին

• Մի՛ խօսիք մարդոց մասին իրենց դիմաց իբրեւ թէ իրենք
հոն չեն

Պատշաճեցուած՝Understanding difficult behaviours by 
Anne Robinson, Beth Spender and Laurie White 1989  Eastern 
Michigan University, Ypsilanti, Michigan.

Մտերիմ խորհուրդներ մտագարութիւն 
ունեցող անձէ մը 
Քրիսթին Պրայտըն (Պօտըն) ախտաճանաչուած 
է մտագարութեամբ 46 տարեկանին, եւ բաժնած է 
իր ներիմացութիւնը կարգ մը միջոցներու մասին 
որոնցմով  ընտանիքներ եւ բարեկամներ կրնան օգնել 
մտագարութիւն ունեցող անձի մը: Քրիսթին նաեւ 

ՅԱՒԵԼԵԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆ
Dementia Australia կ’առաջարկէ աջակցութիւն, 
տեղեկութիւն, դաստիարակութիւն եւ 
խորհրդատուութիւն: Հեռաձայնեցէ՛ք National 
Dementia Helpline 1800 100 500 թիւին, կսմ սյցելեցէք 

մեր կայքէջը՝ dementia.org.au

Լեզուի օգնութեան համար հեռաձայնեցէք 
Թարգմանութեան Սպասարկութիւն 131 450
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հեղինակն է կարգ մը հրատարակութիւններու, ներառեալ 
Who will I be when I die?, առաջին գիրքը գրուած 
մտագարութիւն ունեցող Աւստրալիացիի մը կողմէ:

Քրիսթին հետեւեալ խորհուրդները կուտայ 
մտագարութիւն ունեցող անձի մը հետ հաղորդակցելու 
համար.

• Մեզի ժամանակ տուէք խօսելու, սպասեցէք որ փնտռենք
ուղեղի յատակին այդ թափթփած կոյտին մէջ մեր
գործածել ուզած բառը: Փորձեցէք չամբողջացնել մեր
նախադասութիւնները: Միայն մտիկ ըրէք, եւ մի՛ թողուք
որ գէշ զգանք եթէ մեր խօսքին թելը կորսնցնենք:

• Մի շտապեցնէք մեզ բանի մը համար որովհետեւ չենք
կրնար արագօրէն մտածել եւ խօսիլ ձեզի ըսելու համար
եթէ համամիտ ենք: Փորձեցէք մեզի ժամանակ տալ
պատասխանելու – ձեզի գիտցնելու համար թէ իսկապէս
կ’ուզենք ընել այդ:

• Երբ կ’ուզէք մեզի խօսիլ, փորձեցէք միջոց մը որ ըլլայ
առանց հարցումներու որոնք կրնան մեզ վրդովեցնել
կամ անհանգստացնել: Եթէ մոռցած ենք կարեւոր բան
մը որ վերջերս պատահած է, մի՛ ենթադրէք որ ան մեզի
համար ալ կարեւոր չէր: Պարզապէս մեղմ յիշեցում մը
ըրէք – կրնանք պահ մը մոռցած ըլլալ

• Սակայն չափէն աւելի մի՛ փորձէք մեզի օգնել յիշելու
համար բան մը որ նոր պատահած է: Եթէ երբեք չէ
արձանագրուած երբեք պիտի չկարենանք վերյիշել
ատիկա

• Խոյս տուէք կողմնակի աղմուկէ եթէ կրնաք: Եթէ
հեռատեսիլը կը գործէ, նախ ձայնը մեղմացուցէք

• Եթէ երեխաները ոտքի տակ են մենք շատ շուտով պիտի
ձանձրանանք եւ պիտի դժուարանանք կեդրոնանալու
խօսակցութեան եւ նաեւ մտիկ ընելու վրայ: Թերեւս մէկ
երեխայ միանգամայն եւ առանց կողմնակի աղմուկի
լաւագոյնը պիտի ըլլար

• Թերեւս ականջախցան մը հանրախանութներ, կամ այլ
աղմկոտ վայրեր այցելելու համար

Այս հրատարակութիւնը միայն ընդհանուր ամփոփում մըն է տրուած նիւթին: 
Իւրայատուկ պարագաներու համար դիմեցէք մասնագէտի խորհուրդին: 
Dementia Australia պատասխանատու չէ այս հրատարակութեան մէջ եղած որեւէ 
սխալի կամ զանցառութեան համար:

Dementia Australia ©1999 
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Communication 
This Help Sheet explains some of the changes in 
communication that occur as a result of dementia and 
suggests ways that families and carers can help. It also 
includes some personal tips on communication written by 
a person with dementia.

Losing the ability to communicate can be one of the 
most frustrating and difficult problems for people 
living with dementia, their families and carers. As the 
illness progresses, a person with dementia 
experiences a gradual lessening of their ability to 
communicate. They find it more and more difficult to 
express themselves clearly and to understand what 
others say.

Some changes in communication
Each person with dementia is unique and difficulties in 
communicating thoughts and feelings are very 
individual. There are many causes of dementia, each 
affecting the brain in different ways.

Some changes you might notice include:
•  Difficulty in finding a word. A related word might be

given instead of one they cannot remember

•  They may speak fluently, but not make sense

•  They may not be able to understand what you are
saying or only be able to grasp part of it

•  Writing and reading skills may also deteriorate

•  They may lose the normal social conventions of
conversations and interrupt or ignore a speaker, or
fail to respond when spoken to

•  They may have difficulty expressing
emotions appropriately

Where to begin
It is important to check that hearing and eyesight are 
not impaired. Glasses or a hearing aid may help 
some people. Check that hearing aids are functioning 
correctly and glasses are cleaned regularly.

Keep in mind
When cognitive abilities such as the ability to reason 
and think logically deteriorate, the person with 
dementia is likely to communicate at a feeling level.

CARING FOR SOMEONE 
WITH DEMENTIA 1

Remember
Communication relating to feelings and attitudes 
is made up of three parts:
•  55% is body language which is the message

we give out by our facial expression, posture
and gestures

•  38% is the tone and pitch of our voice

•  7% is the words we use

These statistics* highlight the importance of how 
families and carers present themselves to a person 
with dementia. Negative body language such as 
sighs and raised eyebrows can easily be picked up.

* Mehrabian, Albert (1981) Silent Messages: Implicit
Communication of Emotions and Attitudes. 2nd ed.
Belmont, CA: Wadsworth.

What to try
Caring attitude
People retain their feelings and emotions even 
though they may not understand what is being said, 
so it is important to always maintain their dignity and 
self esteem. Be flexible and always allow plenty of 
time for a response. Where appropriate, use touch 
to keep the person’s attention and to communicate 
feelings of warmth and affection.

Ways of talking
•  Remain calm and talk in a gentle, matter of fact

way

•  Keep sentences short and simple, focusing on one
idea at a time

•  Always allow plenty of time for what you have said
to be understood

•  It can be helpful to use orienting names whenever
you can, such as “Your son Jack”

National Dementia Helpline 1800 100 500 dementia.org.au
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Body language
You may need to use hand gestures and facial 
expressions to make yourself understood. Pointing or 
demonstrating can help. Touching and holding their 
hand may help keep their attention and show that 
you care. A warm smile and shared laughter can 
often communicate more than words can.

The right environment
•  Try to avoid competing noises such as TV or radio

•  If you stay still while talking you will be easier to 
follow, especially if you stay in the person’s line     
of vision

•  Maintain regular routines to help minimise 
confusion and assist communication

•  It is much less confusing if everyone uses the  
same approach. Repeating the message in exactly 
the same way is important for all the family and     
all carers 

What NOT to do
•  Don’t argue. It will only make the situation worse

•  Don’t order the person around

•  Don’t tell them what they can’t do. Instead suggest 
what the person can do

•  Don’t be condescending. A condescending tone    
of voice can be picked up, even if the words are   
not understood

•  Don’t ask a lot of direct questions that rely on a 
good memory

•  Don’t talk about people in front of them as if they 
are not there

Adapted from Understanding difficult behaviours, by 
Anne Robinson, Beth Spencer and Laurie White 1989. 
Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan.

FURTHER INFORMATION
Dementia Australia offers support, information, 
education and counselling. Contact the National 
Dementia Helpline on 1800 100 500, or visit our 
website at dementia.org.au 

For language assistance phone the 
Translating and Interpreting Service on  
131 450

Tips from a person with dementia
Christine Bryden (Boden) was diagnosed with 
dementia at age 46, and has shared a number of her 
insights about ways that families and friends can help 
a person with dementia. Christine is also the author 
of a number of publications, including Who will I be 
when I die?, the first book written by an Australian 
with dementia.

Christine provides these tips for communicating with 
a person with dementia:

• Give us time to speak, wait for us to search around  
 that untidy heap on the floor of the brain for the  
 word we want to use. Try not to finish our   
 sentences. Just listen, and don’t let us feel   
 embarrassed if we lose the thread of what we say

• Don’t rush us into something because we can’t  
 think or speak fast enough to let you know whether  
 we agree. Try to give us time to respond – to let  
 you know whether we really want to do it

• When you want to talk to us, think of some way to  
 do this without questions that can alarm us or   
 make us feel uncomfortable. If we have   
 forgotten something special that happened   
 recently, don’t assume it wasn’t special for us too.  
 Just give us a gentle prompt – we may just be  
 momentarily blank

• Don’t try too hard though to help us remember  
 something that just happened. If it never registered  
 we are never going to be able to recall it

• Avoid background noise if you can. If the TV is on,  
 mute it first

• If children are underfoot remember we will get tired  
 very easily and find it very hard to concentrate on  
 talking and listening as well. Maybe one child at a  
 time and without background noise would be best

• Maybe ear plugs for a visit to shopping centres, or  
 other noisy places

CARING FOR SOMEONE 
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