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Quý vị có phải là một người
bạn tốt đối với một người
nào đó bị bệnh lú lẫn không?

VÀI DÒNG VỀ
ALZHEIMER’S
AUSTRALIA

Điền bản tự đánh giá này và cân nhắc xem quý vị có thể
tìm cách cải thiện mức độ tình bạn của mình ra sao.

Alzheimer’s Australia là tổ chức đứng đầu trên toàn quốc đại
diện cho người bị bệnh lú lẫn, gia đình và những người
chăm sóc họ. Viễn kiến của chúng tôi là một xã hội có quyết
tâm phòng ngừa chứng bệnh lú lẫn trong lúc đề cao giá trị
và hỗ trợ những người bị bệnh lú lẫn.

1 Không tốt lắm tới 5 Bạn tốt
Tôi sử dụng ngôn ngữ tích cực và hỗ trợ
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Tôi cố thử làm những điều mới
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Tôi sử dụng khiếu hài hước
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Tôi không chỉnh sửa hay tranh cãi
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Tôi kiên nhẫn và uyển chuyển
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Tôi không đặt những câu hỏi mà ông/bà ấy
không thể trả lời
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Tôi là người lạc quan
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Tôi lắng nghe kỹ
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Tôi để cho bạn của tôi nói về các cảm giác
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Tôi khen ngợi và lên tiếng chúc mừng
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Tôi biểu lộ sự trìu mến và quan tâm
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Tôi đối xử với bạn tôi như một người lớn
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Tôi sử dụng lý lẽ thường tình
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Tôi sử dụng các thông lệ quen thuộc,
các lần ghé thăm đều đặn
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Tôi quen thuộc với các nguồn nhân vật
lực và sự hỗ trợ
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(Bell & Troxell, 2002, Một Cuộc Đời Đáng Tôn Quý, tr152).
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“Việc mất trí nhớ và năng lực mà không mất luôn
cả bạn bè của quý vị là đủ khó khăn rồi”

Alzheimer’s Australia cung cấp thông tin, hỗ trợ, đại diện
bênh vực và cung cấp các dịch vụ cũng như chương trình
giáo dục nhằm cải thiện cuộc sống của những người bị
bệnh lú lẫn.
Alzheimer’s Australia là một tổ chức đại diện bênh vực cho
người bị bệnh lú lẫn, gia đình và người chăm sóc họ đồng
thời khuyến khích những người mới bị bệnh lú lẫn ở giai
đoạn sớm, gia đình và người chăm sóc họ chia sẻ tiếng nói
và kinh nghiệm và góp phần tham gia vào việc đại diện
bênh vực.
Muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi và
tìm hiểu về cách thức quý vị có thể giúp chúng tôi, xin truy
cập fightdementia.org.au hoặc gọi cho Đường Dây Giúp
Đỡ Người bị Bệnh Lú Lẫn Toàn Quốc (National Dementia
Helpline) ở số 1800 100 500

FIGHTDEMENTIA.ORG.AU
ĐƯỜNG DÂY GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỊ BỆNH LÚ LẪN TOÀN QUỐC
An Australian Government Initiative

1800 100 500

hoặc qua
Dịch Vụ Thông Ngôn và Phiên Dịch

131 450

BẠN BÈ
THẬT QUAN
TRỌNG
Cách giữ mối liên kết với một người bạn
hiện đang sinh sống với bệnh lú lẫn
HIỂU BIẾT ALZHEIMER’S
GIÁO DỤC AUSTRALIA

Are you a good friend to
someone living with
dementia?

ABOUT
ALZHEIMER’S
AUSTRALIA

Complete this self assessment and consider how
you can ﬁnd ways to improve your friend rating.
1 Not so good to 5 Good friend

Alzheimer’s Australia is the national peak
body representing people with dementia,
their families and carers. Our vision is a
society committed to the prevention of
dementia while valuing and supporting
people living with dementia.
Alzheimer’s Australia provides information,
support, advocacy, education services and
programs to improve the lives of people
living with dementia.

I use positive and supportive language

1 2

3 4 5

I try new things to do

1 2

3 4 5

I use humour

1 2

3 4 5

I do not correct or argue

1 2

3 4 5

I am patient and flexible

1 2

3 4 5

I don’t ask questions he/she can’t answer

1 2

3 4 5

I am optimistic

1 2

3 4 5

I listen carefully

1 2

3 4 5

I allow my friend to talk about feelings

1 2

3 4 5

I compliment and congratulate

1 2

3 4 5

I am affectionate and caring

1 2

3 4 5

FIGHTDEMENTIA.ORG.AU

I treat my friend as an adult

1 2

3 4 5

NATIONAL DEMENTIA HELPLINE

I use common sense

1 2

3 4 5

I use familiar routines, regular visits

1 2

3 4 5

I am familiar with resources and support

1 2

3 4 5

(Bell & Troxell, 2002, A Dignified Life, p152).

“It’s hard enough losing your memory and
abilities without losing your friends as well”

Alzheimer’s Australia is an advocate for
people with dementia, their families and
carers and encourages people with early
stage dementia, their families and carers to
share their voices and experiences and take
part in advocacy.
For more information about our services and
to ﬁnd out how you can help us, visit
ﬁghtdementia.org.au or call the
National Dementia Helpline 1800 100 500

An Australian Government Initiative

1800 100 500
or via the
Translating and Interpreting Service

131 450

How to stay connected to a
friend living with dementia

HIỂU BIẾT ALZHEIMER’S
GIÁO DỤC AUSTRALIA

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tập sách này được phỏng theo buổi hội thảo Bạn Bè và
Sự Bầu Bạn (Friends and Companions) – một dự án do
Alzheimer’s Australia Vic thực hiện với sự hỗ trợ rộng rãi
của ngân quỹ từ một quỹ Tín Thác.
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GIỚI THIỆU
Tình bạn rất quan trọng. Bạn bè giúp chúng ta
định vị những thăng trầm của cuộc sống. Bạn bè
chấp nhận con người của chúng ta.
Chúng ta có thể làm gì để duy trì sự gắn bó đặc biệt
này khi một người bạn hiện đang phải sinh sống với
bệnh lú lẫn? Chúng ta sẽ tiếp tục nối kết ra sao theo
những cách thức có ý nghĩa, và những sở thích nào
chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau vui hưởng?
Đây là một số câu hỏi quan trọng mà tập sách này
nhắm tới để bàn bạc giải quyết. Chúng tôi hy vọng
là các thông tin và những đề nghị trong tập hướng
dẫn này giúp quý vị duy trì được sự nối kết trong
lúc quý vị khám phá ra những cách thức khác nhau
và có ý nghĩa để sát cánh với một người bạn nào đó
hiện đang phải sinh sống với bệnh lú lẫn.

“Ngay cả khi bạn của tôi trở nên không biết chắc tên chính xác
của tôi, cô ấy vẫn còn có sự cảm nhận về bản sắc cơ bản của
tôi như là một người được yêu mến nhiều và là ‘người rất quan
trọng’. Đây là những lời cô ấy tự nói ra trong lần cuối cùng tôi
ghé thăm cô ấy để trả lời một người đi ngang qua khi họ hỏi tôi
là ai.”
2000, Giữ Liên Lạc với Một Người
Nào Đó bị bệnh Alzheimer, tr4)
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INTRODUCTION
Friendships matter. Friends help us
navigate life’s ups and downs. Friends
accept us as we are.
What can we do to maintain this special bond
when a friend is living with dementia? How
do we stay connected in ways that are
meaningful, and what interests can we
continue to enjoy together?
These are some of the important questions
this booklet aims to address. We hope the
information and suggestions in this guide
help you stay connected, as you discover
different and meaningful ways to be with a
friend living with dementia.

“Even when my friend became unsure of my exact
name, she still had a sense of my basic identity as a
much-loved and ‘very important person’. These were
her own words during my last visit to her in reply to a
passer-by who asked who I was.” (Crisp, 2000, Keeping in Touch with
Someone who has Alzheimer’s, p4)

Understand and Educate
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ĐIỀU GÌ TẠO NÊN MỘT NGƯỜI BẠN TỐT?
• Một người bạn tốt sẽ chấp nhận con người của quý vị (là người
không phán đoán)
• Một người bạn tốt sẽ lắng nghe
• Một người bạn tốt sẽ luôn có mặt vì quý vị
• Quý vị có thể chia sẻ mọi điều với một người bạn tốt mà có thể
không chia sẻ với những người khác
• Bạn bè tốt sẽ tôn trọng lẫn nhau như những người ngang hàng
bình đẳng
Chúng ta có thể tin cậy vào những tình bạn tốt đẹp cũng như
những đức tính – như được đề cập trên đây – vốn khiến cho
những tình bạn này quan trọng đối với chúng ta. Nhu cầu có các
tình bạn gần gũi và đặc biệt này không giảm bớt vì có một chứng
bệnh xảy ra. Thực ra, đây có thể là lúc chúng ta cần đến bạn bè
của mình nhất. Tuy vậy, thường thì sự sợ hãi về những điều không
biết, hoặc những sự thay đổi mà chúng ta thấy sẽ gây cản trở đến
khả năng của chúng ta trong việc tiếp tục tình bạn như chúng ta
biết trong quá khứ.
Những sự thay đổi sẽ xảy ra do kết quả của bệnh lú lẫn, nhưng
các yếu tố quan trọng của tình bạn vẫn như cũ.

“Việc đương đầu với chứng bệnh lú lẫn ở
một người nào đó mà chúng ta chăm sóc
sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta nhận ra giá
trị đầy đủ con người thật của họ trong
hiện tại thay vì cứ băn khoăn bứt rứt về
những điều không còn có thể xảy ra nữa”
(Crisp, 2000, tr12)
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What makes a good friend?
• A good friend accepts you as you are
(is non-judgemental)
• A good friend listens
• A good friend is there for you
• You can share things with a good friend that you might
not share with others
• Good friends respect each other as equals
We can probably count on one hand our really good
friendships and the qualities, such as those above, that
make them so important to us. The need for these close
and special friendships does not diminish because a
disease process occurs. In fact, the chances are that this
is when we need our friends most. Yet, often the fear of
the unknown, or the changes that we see, interfere with
our ability to continue with the friendship as we knew it.
Changes will occur as a result of dementia, but important
elements of the friendship still remain.

“It is easier to cope with dementia
in someone for whom we care if we
give full value to the person that
they are now rather than fretting
endlessly over what is no longer
possible” (Crisp, 2000, p12)
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KHI MỘT NGƯỜI BẠN ĐƯỢC CHẨN
ĐOÁN BỊ BỆNH LÚ LẪN
Bạn bè của những người bị bệnh lú
lẫn đã báo cáo về cảm giác ‘bị sốc
ghê hồn’ khi biết được việc chẩn
đoán bị bệnh của bạn họ, hoặc rằng
họ ‘thấy nghi ngờ có điều gì đó
không ổn’.

‘Điều đó làm tôi rất căng thẳng’ chúng
tôi là bạn bè đã từ lâu rồi.’ Một người
bạn đã nói rằng họ thực sự không biết
bệnh lú lẫn có ý nghĩa ra sao, không
biết về các triệu chứng của bệnh này
hay tiến triển của bệnh ra sao. Một
người khác đã diễn đạt cảm giác bị
thất bại: ‘Tôi không biết làm cách nào
để giúp đỡ’.
Cảm giác cũng rất mạnh mẽ đối với
người bị bệnh lú lẫn. Họ có thể trải
nghiệm tình trạng:
• Mất mát
• Buồn bã
• Lẫn lộn
• Lo lắng
• Bối rối ngượng ngùng
• Lo sợ
• Bực dọc
• Giận dữ
• Hoang tưởng
Bất kỳ cảm giác nào trên đây cũng
đều là một phần bình thường của
bất kỳ mối quan hệ nào và có thể trắc
nghiệm sự nối kết giữa những người
bạn với nhau. Tuy nhiên, nếu quý vị có
một tình bạn tốt, quý vị sẽ cảm thấy
nhớ việc mình có bạn trong cuộc sống
và sau đó có thể quý vị sẽ thấy tiếc là
mình đã không giữ liên lạc.
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When a friend is diagnosed
with dementia
Friends of people living with
dementia have reported
feeling, ‘terribly shocked’ to
learn of their friend’s diagnosis
or that they, ‘suspected
something was wrong’.

‘It stressed me a lot; we’ve been
friends for such a long time.’ One
friend said they did not really
know what dementia meant,
did not know the symptoms
of the disease or how it would
progress. Another expressed
feeling at a loss: ‘I don’t know
how to help’.
Feelings are powerful for the
person with dementia too. They
may experience:
• Loss
• Sadness
• Confusion
• Anxiety
• Embarrassment
• Fear
• Frustration
• Anger
• Paranoia
Any of the above feelings is a
normal part of any relationship
and can test the connection
between friends. However, if
you’ve had a good friendship,
you’ll miss having your friend in
your life and later on you might
regret not having kept in touch.
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CÁC DỮ KIỆN VỀ
BỆNH LÚ LẪN
• Lú lẫn là một từ ngữ bao quát miêu tả tình trạng mất trí nhớ, trí tuệ, kỹ năng
xã giao và những điều có thể được xem như những phản ứng bình thường
về cảm xúc.
• Mỗi người bị bệnh lú lẫn đều khác biệt và tiến triển của bệnh lú lẫn đều khác
nhau ở mỗi người.
• Lú lẫn là một quá trình bệnh tiến triển không ngừng và không thể đảo
ngược.
• Nguy cơ gia tăng theo tuổi tác nhưng KHÔNG PHẢI là một phần trong tiến
trình lão hóa. Bệnh này phổ biến hơn ở những người từ 65 tuổi trở lên (cứ 4
người trên 85 tuổi thì có một người bị bệnh lú lẫn), nhưng bệnh cũng có thể
ảnh hưởng đến những người ở lúa tuổi 30, 40 và 50.
• Alzheimer là một hình thức bệnh lú lẫn phổ biến nhất và chiếm khoảng từ
50% tới 70% các trường hợp.
• Các hình thức bệnh lú lẫn khác bao gồm lú lẫn não mạch (vascular
dementia), thoái hóa thùy tiền đình (fronto-temporal lobar degeneration),
bệnh lú lẫn với thể dạng Lewy (Lewy body disease) và bệnh lú lẫn liên quan
đến rượu bia (hội chứng Korsakoff ).
• Hầu hết các hình thức bệnh lú lẫn đều không có phương cách chữa trị; tuy
nhiên, thuốc tây và một số phương pháp điều trị thay thế được nhận thấy là
giúp làm nhẹ bớt các triệu chứng nhất định đối với một số người.
• Sự hỗ trợ hiện có sẵn cho người bị bệnh lú lẫn, gia đình và bạn bè họ. Sự hỗ
trợ này có thể tạo được một sự khác biệt tích cực đối với tiêu chuẩn sống của
những người bị bệnh lú lẫn.
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Dementia
facts
• Dementia is a broad term which describes a loss of memory, 		
intellect, social skills and what could be considered normal 			
emotional reactions.
• Every person with dementia is unique and the progression of 		
dementia will be different for everyone.
• Dementia is a disease process that is progressive and irreversible.
• Risk increases with age but is NOT a part of normal ageing. It is 		
more common at 65 years and over (1 in 4 people aged 85+ have 		
dementia) but it can also affect those in their 30s, 40s and 50s.
• Alzheimer’s disease is the most common form of dementia and 		
accounts for between 50% and 70% of cases.
• Other dementias include vascular dementia, fronto-temporal 		
lobar degeneration, Lewy body disease and alcohol-related 			
dementia (Korsakoff’s syndrome).
• There is no cure for most forms of dementia; however, 			
medications and some alternative treatments have been found 		
to relieve certain symptoms for some people.
• Support is available for the person with dementia, their families 		
and friends. This support can make a positive difference to the 		
quality of life of those living with dementia.
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CÁC DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG THÔNG
THƯỜNG CỦA BỆNH LÚ LẪN
Các triệu chứng này có Thí dụ
thể bao gồm những sự
thay đổi đối với
TRÍ NHỚ

không thể nhớ lại những sự kiện hay
thông tin mới xảy ra không lâu

NGÔN NGỮ

trở ngại khi tìm các từ ngữ để miêu
tả hay gọi tên các sự việc

KỸ NĂNG VỀ THỊ GIÁC
VÀ KHÔNG GIAN

khó khăn khi tìm đường tới những
chỗ quen thuộc chẳng hạn như cửa
tiệm tại địa phương

VIỆC HOẠCH ĐỊNH

không thể tổ chức công việc chẳng
hạn như làm một danh sách đi mua
sắm

THỨ TỰ HÀNH ĐỘNG

khó khăn khi làm mọi việc theo một
thứ tự cụ thể nào đó, chẳng hạn như
pha trà hay thay quần áo

KIẾN THỨC

không thể nhớ lại hay áp dụng
những kiến thức được lưu trữ chẳng
hạn như cách đếm tiền

CẢM XÚC

có vẻ như ít có hứng thú và nối kết,
hoặc có thể thấy bồn chồn lo lắng
hơn

KHẢ NĂNG HIỂU BIẾT

không nhận thức được một cách
trung thực về hành vi của riêng mình
cũng như hậu quả của hành vi này,
bất kể là có bằng chứng rõ ràng về
sự tương phản

“Chúng ta không thể xóa bỏ được các triệu chứng của họ,
nhưng chúng ta có thể làm giảm bớt những sự ảnh hưởng và
giúp tạo cho cuộc sống của họ trở nên đáng sống hơn”
(Crisp, 2000, p8)
Hiểu biết và Giáo dục
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Common signs and
symptoms of dementia
These may
include changes
to

Example

MEMORY

not being able to recall recent
events or information

LANGUAGE

problems finding the words to
describe or name things

VISUO-SPATIAL
SKILLS

difficulty finding the way to
familiar places like the local shop

PLANNING

being unable to organise tasks
such as making a shopping list

SEQUENCING

difficulty doing things in a
particular order, such as making
a cup of tea or getting dressed

KNOWLEDGE

being unable to recall and apply
stored knowledge like how to
count money

EMOTIONS

appearing to be less interested
and connected, or perhaps more
anxious

INSIGHT

being honestly unaware of their
own behaviour and its
consequences, despite clear
evidence to the contrary

“We cannot abolish their symptoms, but we
can lessen the effects and help to make their
life more worth living” (Crisp, 2000, p8)

Understand and Educate
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SIMON VÀ BRADLEY
‘Khoảng 3 năm trước tôi bắt đầu để ý thấy những sự thay đổi
ở ông ấy và tôi thấy rất khó giải thích. Trong nhóm xã hội của
chúng tôi, ông ấy có thể đưa ra một điều nào đó hoàn toàn lạc
đề, như thể là ông ta đã không được hòa điệu đúng cách.
Việc chẩn đoán bệnh lú lẫn thùy tiền đình đã giải thích được
hành vi của ông ấy – tình trạng quên và lẫn lộn. Ông ấy chỉ mới
ngoài 40 tuổi, vì vậy, thật là một cú sốc.
Thoạt tiên, trong lúc ông ấy vẫn còn ở nhà, tôi đã làm công
việc mà tôi luôn làm: tạt vào để uống một ly cà phê và tán gẫu.
Giờ đây ông ấy đã vào viện dưỡng lão, mỗi khi có giờ là tôi đều
vô thăm và chúng tôi chơi bài với nhau – chơi theo cách của
Simon – hoặc chúng tôi đi dạo. Simon là người này, bạn của tôi,
vẫn hiện ở đó.’

8
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Simon and Bradley
‘About three years ago I began to notice changes in him
that were hard to explain. In our social group he would
come out with something totally off the topic, as though
he was not tuned in properly.
The diagnosis of fronto-temporal lobe dementia
explained his behaviour, the forgetfulness and
confusion. He’s only in his early 40s, so it was a shock.
At first, while he was still at home, I did what we had
always done; dropped in for a coffee and a chat. Now he
is in the nursing home I go as often as I can manage and
we play cards – Simon’s version of the game – or we go
for a walk. Simon the person, my friend, is still there.’

8
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NHỮNG ĐIỀU HỮU
ÍCH CẦN NHỚ
• Những người sinh sống với bệnh lú lẫn phải vật lộn khó khăn
để tạo sự hợp lý cho thế giới của họ, để nhìn thấu sự lẫn lộn và
đương đầu với các triệu chứng của họ.
• Việc chuẩn bị ‘đi bộ một dặm trong giày của họ’ sẽ giúp vượt qua
được sự chối bỏ và đạt được sự chấp nhận.
• Đừng chấp nhất những lỗi lầm và sự lẫn lộn vì việc mất trí nhớ
của một người nào đó.
• Cảm giác lẫn lộn, đau buồn và mất mát, và thậm chí giận dữ - là
những cảm giác bình thường do bệnh lú lẫn gây ra.
• Hãy để cho tình bạn của quý vị là một mối quan hệ thoải mái mà
không có những gợi ý về cảm xúc của sự giao tiếp gia đình.
• Hãy tự nhắc nhở mình rằng điều mà người này cần vào lúc này là
một người bạn tốt thực sự.
• Vào lúc có thể được, hãy là một người khách vãng lai thân thiện
đối với người thân hay người chăm sóc của người này.
• Bạn của quý vị có thể quên tên của quý vị nhưng họ sẽ nhớ là họ
thích quý vị.
(Bell & Troxell, 2002, Một Cuộc Đời Đáng Tôn Quý, tr20, 95).

“Điều đó có thể có ý nghĩa đơn thuần là hiện diện
một cách thân tình với họ ở đó, vẫn lưu tâm tới và
(Crisp, 2000, tr8)
cùng hưởng ứng với nhau.”

Hiểu biết và Giáo dục
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Helpful things
to remember
• People living with dementia are working very hard to
make sense of their world, to see through the confusion
and deal with their symptoms.
• Being prepared to ‘walk a mile in their shoes’ will help
overcome denial and gain acceptance.
• Don’t take personally mistakes and mix ups due to a 		
person’s memory loss.
• Feelings of confusion, grief and loss, and even anger, are
normal feelings caused by dementia.
• Let your friendship remain a relaxed relationship without
the emotional overtones of family interactions.
• Remind yourself that what a person needs at this time is
a really good friend.
• Be, when possible, a friendly visitor to the person’s loved
one or carer.
• Your friend may forget your name but they will 		
remember that they like you.
(Bell & Troxell, 2002, A Dignified Life, pp20, 95).

“It can simply mean being there for them as a
friendly presence, still giving attention to and
responding to each other.” (Crisp, 2000, p8)

Understand and Educate
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KHI SỰ VIỆC
THAY ĐỔI
• Một người bạn bị bệnh lú lẫn có thể quên mất một số những kinh nghiệm
hay sở thích chung mà cả hai người cùng có với nhau. Tuy nhiên, bất kể
chứng bệnh lú lẫn, phần thiết yếu của người bệnh vẫn tồn tại.
• Chú trọng vào người bệnh vào thời điểm hiện tại và tôn trọng những điều họ
đang phải đương đầu.
• Hãy nhớ rằng việc liên lạc với những người khác sẽ giúp duy trì sự cảm nhận
về bản sắc và giá trị. Cách thức quý vị cư xử với một người nào đó có thể là
một sự nhắc nhở mạnh mẽ đối với vai trò của họ trong cuộc sống của quý vị
cũng như giá trị của vai trò đó đối với quý vị.
• Trong lúc sự giao tiếp của quý vị với người bạn của mình có thể thay đổi theo
thời gian, những điều thiết yếu của các sở thích mà quý vị từng chia sẻ có thể
vẫn tồn tại.
• Việc chỉ bầu bạn bên cạnh một người bạn là một sự vui thú vì sự hiện diện
quen thuộc và dễ chịu của họ. Quý vị có thể nhận thấy rằng, người bạn bị
bệnh lú lẫn của mình càng ngày càng cần đến sự yên tâm của việc liên hệ
giữa người với người.
• Ngay cả trong trường hợp mối quan hệ của quý vị với người bạn của mình
không thể chứng tỏ được một cách cụ thể, quý vị có thể nhận thấy rằng sự
đụng chạm nhẹ nhàng – nắm tay nhau, nối tay nhau, hoặc ôm nhau – trở
nên ngày càng quan trọng.
(Crisp, 2000, tr5)
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when things
change
• A friend living with dementia may forget some of the shared 		
experiences and interests you have both enjoyed. But, despite 		
dementia, the essential part of the person survives.
• Focus on the person they are now and respect what they are 		
dealing with.
• Remember that contact with others helps maintain a sense of 		
identity and worth. How you behave towards a person can be a 		
powerful reminder to the person of their role in your life and the 		
value of that role to you.
• While your interactions with your friend may change over time, 		
the essentials of the interests you shared can survive.
• Simply being with a friend is a pleasure because of their familiar, 		
comforting presence. You may find that, more and more, the 		
friend living with dementia needs the reassurance of human 		
contact.
• Even if your relationship with your friend was not physically 		
demonstrative, you may find that gentle touch – holding hands, 		
linking arms, or a hug – becomes more important.
(Crisp, 2000, p5)
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VIỆC GIAO TIẾP
VÀ NỐI KẾT
Giao tiếp là việc thiết yếu để duy trì bản sắc của chúng ta và nối kết chúng
ta với những người khác. Nội dung của những sự trao đổi hàng ngày của
chúng ta có thể tương đối không quan trọng. Điều quan trọng là vai trò
của những sự trao đổi này trong việc nối kết chúng ta với nhau.
Kỹ năng ngôn ngữ và vốn liếng từ vựng có thể suy giảm trong khi bệnh lú
lẫn tiến triển, nhưng ý muốn giao tiếp không hề suy giảm. Mọi người tiếp tục
muốn hiểu biết và được người khác hiểu biết mình. Quý vị có thể giữ cho việc
giao tiếp được tiếp tục ngay cả trong trường hợp quý vị cảm thấy rằng việc đó
chỉ là một chiều.
Người bạn của quý vị có thể quên mất chi tiết của những sự kiện mới xảy trong
thời gian vừa qua, hay quên chính cả sự kiện đó. Đây không phải là dấu chỉ của
sự thờ ơ hay thiếu tầm quan trọng; đó đơn thuần chỉ là những tác động chính
của bệnh lú lẫn.
Bằng cách sử dụng các lời gợi ý, quý vị có thể giúp bạn của mình nhớ lại những
sự kiện này mà không khiến cho họ cảm thấy họ là người ngu đần hoặc nhớ lại
các sự kiện bằng cách tập trung vào trí nhớ của họ.
Thí dụ:
‘Tôi thật sự thích dịp ngồi trong xe đi
chơi quanh hồ của chúng ta vào ngày
hôm qua’.
‘Tôi mong đến giờ thăm viếng của John
vào chiều tối hôm nay’.
‘Thật là thú vị khi cháu gái của ông/ba
là Sarah đã làm tấm thiệp này cho ông/
bà’.

Hiểu biết và Giáo dục
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Communication and
connection
Communication is essential for maintaining our identity and
connecting us to others. The content of our everyday exchanges
may be relatively unimportant. What counts is their role in
connecting us together.
Language skills and vocabulary can diminish as dementia progresses
but the desire to communicate does not. People continue to want
to understand and be understood. You can keep the communication
going even when it feels one-sided.
Your friend may forget details of recent events, or the event itself.
This is not an indication of indifference or lack of significance; it is
simply one of the major impacts of dementia.
By using prompts, you can help your friend recall these events
without making them feel stupid or by focussing on their memory.
For example:
‘I really enjoyed our drive around
the lake yesterday.’
‘I am looking forward to John’s
visit this evening.’
‘It was so lovely that your
granddaughter Sarah made this
card for you.’

Understand and Educate
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NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM
ĐỂ CÓ MỘT SỰ GIAO TIẾP HIỆU QUẢ
Những điều cơ bản của việc giao tiếp hiệu quả sau đây rất có tác dụng.
Những điều Nên Làm để có một sự
giao tiếp hiệu quả:
• Sử dụng ngôn ngữ đơn giản
• Lập đi lập lại
• Chỉ hỏi một câu hỏi hay đưa ra một
lời tường trình vào mỗi lần
• Sử dụng ngôn ngữ tích cực (thí dụ,
‘chúng ta hãy tận hưởng giây phút
này’)
• Làm hầu hết mọi việc, giúp điền
mọi chỗ trống nhưng không lấn
phần
• Sử dụng thời gian đúng lúc bằng
cách giữ tốc độ chuyện trò của quý
vị bằng với người bạn của mình
và hãy để ý tới các dấu hiệu của sự
mệt mỏi
• Sử dụng khiếu hài hước
• Xin nhớ rằng ngôn ngữ cử chỉ và
việc giao tiếp không bằng lời nói
(thí dụ như giọng nói của quý vị)
thậm chí sẽ trở nên quan trọng hơn
khi ngôn ngữ bị suy giảm.

12
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Những điều Không Nên Làm để có
một sự giao tiếp hiệu quả:
• Đừng nói chuyện quá văn chương
với người bệnh
• Đừng đưa ra quá nhiều sự lựa chọn
• Đừng tranh cãi hay đương đầu
thách thức
• Đừng nói chuyện với người bệnh
như thể họ là người kém thông
minh hơn quý vị
• Đừng nói chuyện với người bệnh
như thể họ hiện không có mặt ở đó
• Đừng đặt những câu hỏi vốn đòi
hỏi họ phải nhớ quá nhiều
• Đừng đưa ra các thông tin quá sớm

Do’s and Don’ts for
good communication
The following basics of good communication do work.
Do’s for good communication:

Don’ts for good communication:

• Keep language simple

• Don’t take the person literally

• Use repetition

• Don’t offer too many choices

• Ask one question or make one
statement at a time

• Don’t argue or confront

• Use positive language (for
example, ‘let’s enjoy the
moment’)

• Don’t talk about the person as
if they were not there

• Do most of the work, help fill
in blanks but don’t take over
• Use good timing by matching
your conversational pace to
your friend’s and be alert to
signs of fatigue
• Use humour
• Remember body language and
non-verbal communication (for
example your tone of voice)
become even more important
when language diminishes.
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• Don’t talk down to the person

• Don’t ask questions that 		
require remembering too much
• Don’t give information too far
in advance.

CÁC SỞ THÍCH
Nghệ thuật duy trì các sở thích không phải là những điều được làm; đó là
những điều cùng nhau làm. Việc duy trì sự hứng thú giúp mọi người cảm thấy
mình là người làm được việc và có thể đóng góp.

Có 3 chữ P khi dành thời gian cho nhau:

1

Pleasure (Sự thú vị) – rằng cả hai quý vị đều tận hưởng thời
gian bên nhau

2

Participation (Sự tham gia) – rằng cả hai quý vị đều góp phần
thật nhiều

3

Presence (Sự hiện diện) – rằng quý vị cho thấy là quý vị muốn ở bên
người bệnh.

Xin nhớ rằng:
• Sở thích có khắp mọi nơi.
• Sở thích có thể liên hệ đến các thú vui trong quá khứ và những kỹ năng từ
cuộc sống làm việc.
• Những điều mà chúng ta nghĩ là không bao giờ có hiệu quả đôi khi lại có
hiệu quả.
• Sở thích có thể chỉ kéo dài trong 5 phút.
• Các sinh hoạt phải là tự nguyện.
• Các sở thích nên mang bản chất người lớn
• Những sở thích bao gồm giới trẻ và trẻ em có thể có hiệu quả tốt.
• Các sinh hoạt cần được những người khác khởi xướng.
• Những sinh hoạt kích thích giác quan đều mang lại sự thú vị
Và một điều khác cần nhớ:
• Không làm gì cùng nhau thực ra có thể là đang làm một điều gì đó.

Hiểu biết và Giáo dục

13

interests
The art of maintaining interests is not what is done; it is in
the doing together. Maintaining interests helps everyone feel
productive and able to contribute.

There are 3 P’s when spending time together:

1

Pleasure – that you both enjoy the time.

2

Participation – that you both get involved as much as possible.

3

Presence – that you show you want to be with the person.

Remember that:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interests are everywhere.
They can tap into past hobbies and skills from working lives.
Those we think will never work sometimes do.
They may only last five minutes.
Activities should be voluntary.
They should be adult in nature.
Ones that include young adults and children may work well
Activities need to be initiated by others.
Those that stimulate the senses bring pleasure.

And another thing to keep in mind:
• Doing nothing together can actually be doing something.

Understand and Educate
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CÁC MỨC THAM GIA
KHÁC NHAU
Một người không thể làm được các việc một cách độc lập như họ đã từng
làm trong quá khứ chỉ vì chứng bệnh lú lẫn không có nghĩa là họ không
thích làm những điều này. Họ vẫn có thể đóng góp một phần nào đó.
Đây là một thí dụ trong đó một sở thích đơn giản và hứng thú chẳng hạn như
làm bánh bích quy sẽ làm cho mọi người đều có vai trò đóng góp, từ người có
thể tự mình làm được mọi việc đến người chỉ có thể ngồi nhìn và nghe.
Làm bánh bích quy:
Tôi có thể khởi xướng, hoạch định và hoàn tất mọi việc
Có thể quyết định về loại bánh bích quy, có thể hoạch định, mua vật liệu, có
thể làm theo công thức nấu nướng và sửa soạn cũng như nướng
bánh bích quy một cách thành công
Tôi có thể làm hết mọi việc nếu có người sắp đặt sẵn
Có thể làm bánh bích quy một khi các vật liệu đã được sắp xếp
và có người khác giải thích về công thức nấu nướng
Tôi có thể làm một số phần
Có thể đo lường, pha trộn, hoặc nặn hình bánh
bích quy tùy theo khả năng
Tôi có thể làm được nếu có người chỉ tôi
Có thể lập lại một bước với sự nhắc
nhở gợi ý và giúp đỡ
Tôi có thể nhìn và theo dõi
Có thể nói cho quý vị biết là bánh bích quy
trông có đúng không, nghe đồng
hồ bếp lò reo
Tôi có thể nói về việc đó
Có thể nói về những kinh nghiệm
làm bánh bích quy của riêng mình
Tôi có thể phê bình
Có thể nếm bánh bính quy
Tôi có thể nhìn và
Có thể nhìn và
nghe trong lúc
quý vị làm bánh
bính quy
(Phỏng theo Bell & Troxell, 2001,
Các Nhân Viên Bạn Bè Tốt, tr204)
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Different levels
of participation
Just because a person living with dementia cannot do things
as independently as they once did does not mean they are not
interested in doing these things. They will still be able to play
a part.
Here is an example where a simple, pleasurable interest such as
making biscuits includes a role for everyone, from the person
who can do the whole activity by themselves to the person who
can simply watch and listen.
Making biscuits:
I can initiate, plan and complete all aspects
Able to decide on kind of biscuits, able to plan, buy ingredients, can follow
the recipe and successfully prepare and cook the biscuits
I can do it all if someone sets it up
Able to make the biscuits once the ingredients are set out and
recipe is explained by another person
I can do some part of it
Can either measure, mix, or shape biscuits depending on ability
I can do it if someone shows me
Able to repeat one step with prompting and help
I can watch and monitor
Able to tell you if the biscuits look right,
listen for the oven clock to ring
I can talk about it
Able to talk about own
experiences of making biscuits
I can critique
Able to taste biscuits
I can watch and be
Able to watch and
listen while you
make the
(Adapted from Bell & Troxell, 2001,
biscuits
The Best Friends Staff, p204)
Understand and Educate
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MẸ VÀ LOUISE
‘Người bạn lâu năm nhất của mẹ là Louise nói với tôi rằng bà cảm thấy thật lúng
túng khi ghé thăm vì bà không hình dung được là Mẹ có thực sự còn biết bà nữa
hay không. Mẹ bị bệnh lú lẫn ở mức độ tiến triển nặng. Bà cho thấy có ít khả năng
nhận thức và không thể giao tiếp bằng lời nói.
Một trong những việc Mẹ và Louise đã từng thích làm đó là cùng đi chơi biển bằng
tàu và hồi tưởng lại các chuyến du lịch của họ. Tôi đề nghị với Louise là bà hãy thử
thực hiện các cuộc viếng thăm ngắn vào buổi sáng và mang tới một vài tờ thông
tin thú vị về du lịch. Mẹ rất thích cuộc viếng thăm này. Bà đã mỉm cười và chỉ vào
các tấm hình. Thật là một sự giải tỏa lớn lao vì tình bạn là một phần cốt lõi của
cuộc sống của cả hai người họ’.
16
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Mum and Louise
‘Mum’s oldest friend, Louise, told me she felt awkward when visiting as
she had no idea if Mum actually knew her anymore. Mum had quite
advanced dementia. She was showing little recognition and could not
communicate verbally.
One of the things Mum and Louise had enjoyed doing was going on a
cruise together and re-living their travels. I suggested to Louise that she
try a short, morning visit and take in a few interesting travel brochures.
Mum really enjoyed this visit. She smiled and pointed at the pictures. It
was a great relief as the friendship was a central part of both their lives.’
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CÁC SỞ THÍCH ĐỂ CÙNG
TRẢI NGHIỆM VỚI BẠN
CỦA QUÝ VỊ

Đi chơi trên xe Ngồi trong công
viên Dự một nghi lễ tôn giáo Ăn một
cây kem Thực tập chơi gôn tại một
dãy đường lái xe Đi tới một phiên chợ

nhỏ ngoài trời Ghé thăm một người bạn

chung Uống một ly cà phê tại một quán cà
phê yên tĩnh Ngồi ngoài hành lang nhà Nhìn

ngắm chim muông Dẫn chó đi dạo Nhìn xem hình

ảnh Cùng nhau đọc báo Gấp quần áo Gieo hạt trồng

cây Ghé thăm một phòng triển lãm yên tĩnh Đá một trái
banh Làm một tách trà Lựa tiền cắc hoặc tem thư Vắt
cam để làm nước trái cây tươi Làm và viết thiệp Xem tivi
Nghe tường thuật cricket trên radio Chơi nhạc và ca hát
Hồi tưởng Cùng nhau hỏi đáp và thi đố những câu đơn giản Hát
những bài thánh ca và bài hát ưa thích Ngâm thơ Mài một mảnh
gỗ bằng tay Thưởng thức xoa bóp Dọn dẹp một ngăn kéo Chải tóc cho
nhau Cùng nhau nướng BBQ Ghé thăm vườn ươm cây Nướng bánh
bích quy Tưới hoa
Làm một bức hình nghệ thuật từ những hình ảnh cắt nhỏ
Cùng nhau chơi đùa với một đứa cháu…
Hiểu biết và Giáo dục
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Interests to
experience with
your friend

Go for a drive Sit in the park Attend a
religious service Eat an ice cream
Practice golf at a driving range Go to a
small outdoor market Visit a mutual friend
Have a coffee in a quiet cafe Sit on the veranda
Watch the birds Walk the dog Look at photos
Read the newspaper together Fold the washing
Plant seeds Visit a quiet gallery Kick a ball Make a
cup of tea Sort coins or stamps Squeeze oranges to
make fresh juice Make and write cards Watch TV Listen
to the cricket on the radio Play music and sing Reminisce
Do a simple quiz or puzzle together Sing favourite hymns
and songs Recite poetry Hand sand a piece of wood Enjoy a
massage Tidy up a drawer Brush each other’s hair Cook a BBQ together
Visit the nursery Bake biscuits Water the flowers
Make a collage from cut out pictures

			Play with a grandchild together ...

Understand and Educate
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CÁC CHỈ DẪN ĐỂ CÓ ĐƯỢC KẾT
QUẢ TỐT NHẤT CHO VIỆC GHÉ
THĂM CỦA QUÝ VỊ
• Hãy thoải mái, luôn thật thà với chính mình và tránh đừng tươi cười một cách
miễn cưỡng.
• Hãy có một thái độ uyển chuyển – các sự việc có thể không diễn tiến theo
hoạch định.
• Chấp nhận rằng quý vị có thể phải khởi xướng cuộc chuyện trò và những
điều sẽ làm.
• Mang theo một cái gì đó thể chia sẻ.
• Thiết lập một thông lệ ghé thăm: chào hỏi và tự giới thiệu mình.
• Khi rời khỏi, hãy hỏi xem quý vị có thể ghé lại thăm nữa hay không, mỉm cười
và vẫy tay.
• Đừng hấp tấp. Bạn của quý vị có thể cần thời gian để ghi nhận quý vị là ai và
tại sao quý vị lại có mặt ở đó.
• Xin nhớ rằng sự im lặng không nhất thiết là một việc tiêu cực.
• Chọn một nơi yên tĩnh, quen thuộc và giới thiệu mỗi lần một việc.
• Nếu được, và nếu thích, hãy ghé thăm với một mức độ đều đặn nào đó, ngay
cả khi việc ghé thăm chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
• Trong khi họ có thể không nhớ được lần ghé thăm sau cùng của quý vị, họ
vẫn thấy thích thú vào lúc đó.
• Hãy tử tế với chính mình; rất có thể là một vài lần ghé thăm của quý vị có thể
khiến quý vị cảm thấy buồn.

18
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Tips for
making the
most of your visit
• Be relaxed, be yourself and avoid forced cheerfulness.
• Have a flexible attitude – things may not go to plan.
• Accept that you may have to initiate conversation and things to do.
• Take something with you to share.
• Establish a visiting routine: say hello and introduce yourself.
• As you leave ask if you may visit again, smile and wave.
• Don’t rush things. Your friend may need time to register who you 		
are and why you are there.
• Remember that silence is not necessarily a negative thing.
• Choose a quiet, familiar location and introduce one thing at a time.
• If possible, and desirable, visit with some regularity, even
for a brief time.
• While your last visit may not be remembered, it was enjoyed
at the time.
• Be kind to yourself; it’s possible some visits may leave
you feeling sad.
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SONYA VÀ CLAIRE
‘Bà là một người quan trọng nhất
trong cuộc sống chuyên môn của
tôi. Và chúng tôi cũng là bạn tốt của
nhau. Giờ đây, sự khâm phục của tôi
đối với bà còn xuất phát từ việc nhìn
bà đương đầu với chứng bệnh này.
Chúng tôi vẫn chia sẻ tình bạn với
nhau và tôi vẫn vô cùng tôn trọng
bà. Tôi sẽ tìm cách mang theo một
cái gì đó để đọc cho bà nghe vào lần
ghé thăm kế tiếp vì bà luôn có óc
hiếu kỳ, một người rất yêu sách và
thích khám phá. Đó là một số việc
chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ’.
Hiểu biết và Giáo dục
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Sonya and Claire
‘She is the most important
person in my professional life.
And we are good friends as well.
Now my admiration for her also
comes from watching her cope
with this disease. We still share
a friendship and I still respect her
enormously. I’m going to try
taking something to read to her
on my next visit because she has
always had such a curious mind,
a great love of books and
discovery. It is something we
continue to share.’

Understand and Educate
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‘‘Tôi không thể làm thay đổi người bị bệnh lú lẫn
nhưng tôi có thể thay đổi cách ứng xử của tôi”

20
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‘‘I can’t change the person with dementia
but I can change my response”

20
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HIỂU BIẾT ALZHEIMER’S
GIÁO DỤC AUSTRALIA

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tập sách này được phỏng theo buổi hội thảo Bạn Bè và
Sự Bầu Bạn (Friends and Companions) – một dự án do
Alzheimer’s Australia Vic thực hiện với sự hỗ trợ rộng rãi
của ngân quỹ từ một quỹ Tín Thác.

Alzheimer Scotland, Lochaber Branch (2003), Tôi Sẽ Vuợt
Qua Với Một Chút Ít Sự Giúp Đỡ Từ Bạn Bè Tôi: Thông tin
cho bạn bè của những người bị bệnh lú lẫn. Alzheimer
Scotland.
Bell, V. & Troxell, D. (1997), Phương Pháp Bạn Bè Tốt Nhất
đối với việc Chăm Sóc Người Bị Bệnh Alzheimer. Báo Chí
Chuyên Viên Y Tế: Baltimore, USA.

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ những người sau đây
đã đóng góp vào việc hình thành tập sách này: Linda
Gordon, Denise Wissman, Kath Harper, và những người
bạn của dự án đã chia sẻ các câu chuyện của họ với
chúng tôi. Tên họ và các chi tiết nhận dạng cá nhân khác
đã được thay đổi.

Bell, V. & Troxell, D. (2001), Các Nhân Viên Bạn Bè Tốt: Xây
dựng một nền văn hóa quan tâm trong các chương trình
về bệnh Alzheimer: Báo Chí Chuyên Viên Y Tế: Baltimore,
USA.
Bell, V. & Troxell, D. (2002), Một Cuộc Đời Đáng Tôn Quý:
Phương pháp bạn bè tốt nhất đối với việc chăm sóc người
bị Bệnh Lú Lẫn, chỉ dẫn cho những người chăm sóc trong
gia đình. Giao Tiếp Y Tế: Deerfield Beach, USA.
Bezant, E. & Eaves, P. (2006), Những Thời Điểm bị Đánh Mất.
Viết để Truyền Cảm Hứng: Quinns Rocks, WA 6030.
Crisp, J. (2000), Giữ Liên Lạc với Một Người Nào Đó bị bệnh
Alzheimer. Tài Liệu Xuất Bản Ausmed: Melbourne.
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Quý vị có phải là một người
bạn tốt đối với một người
nào đó bị bệnh lú lẫn không?

VÀI DÒNG VỀ
ALZHEIMER’S
AUSTRALIA

Điền bản tự đánh giá này và cân nhắc xem quý vị có thể
tìm cách cải thiện mức độ tình bạn của mình ra sao.

Alzheimer’s Australia là tổ chức đứng đầu trên toàn quốc đại
diện cho người bị bệnh lú lẫn, gia đình và những người
chăm sóc họ. Viễn kiến của chúng tôi là một xã hội có quyết
tâm phòng ngừa chứng bệnh lú lẫn trong lúc đề cao giá trị
và hỗ trợ những người bị bệnh lú lẫn.

1 Không tốt lắm tới 5 Bạn tốt
Tôi sử dụng ngôn ngữ tích cực và hỗ trợ

1

2

3

4

5

Tôi cố thử làm những điều mới

1

2

3

4

5

Tôi sử dụng khiếu hài hước

1

2

3

4

5

Tôi không chỉnh sửa hay tranh cãi

1

2

3

4

5

Tôi kiên nhẫn và uyển chuyển

1

2

3

4

5

Tôi không đặt những câu hỏi mà ông/bà ấy
không thể trả lời

1

2

3

4

5

Tôi là người lạc quan

1

2

3

4

5

Tôi lắng nghe kỹ

1

2

3

4

5

Tôi để cho bạn của tôi nói về các cảm giác

1

2

3

4

5

Tôi khen ngợi và lên tiếng chúc mừng

1

2

3

4

5

Tôi biểu lộ sự trìu mến và quan tâm

1

2

3

4

5

Tôi đối xử với bạn tôi như một người lớn

1

2

3

4

5

Tôi sử dụng lý lẽ thường tình

1

2

3

4

5

Tôi sử dụng các thông lệ quen thuộc,
các lần ghé thăm đều đặn

1

2

3

4

5

Tôi quen thuộc với các nguồn nhân vật
lực và sự hỗ trợ

1

2

3

4

5

(Bell & Troxell, 2002, Một Cuộc Đời Đáng Tôn Quý, tr152).
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“Việc mất trí nhớ và năng lực mà không mất luôn
cả bạn bè của quý vị là đủ khó khăn rồi”

Alzheimer’s Australia cung cấp thông tin, hỗ trợ, đại diện
bênh vực và cung cấp các dịch vụ cũng như chương trình
giáo dục nhằm cải thiện cuộc sống của những người bị
bệnh lú lẫn.
Alzheimer’s Australia là một tổ chức đại diện bênh vực cho
người bị bệnh lú lẫn, gia đình và người chăm sóc họ đồng
thời khuyến khích những người mới bị bệnh lú lẫn ở giai
đoạn sớm, gia đình và người chăm sóc họ chia sẻ tiếng nói
và kinh nghiệm và góp phần tham gia vào việc đại diện
bênh vực.
Muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi và
tìm hiểu về cách thức quý vị có thể giúp chúng tôi, xin truy
cập fightdementia.org.au hoặc gọi cho Đường Dây Giúp
Đỡ Người bị Bệnh Lú Lẫn Toàn Quốc (National Dementia
Helpline) ở số 1800 100 500

FIGHTDEMENTIA.ORG.AU
ĐƯỜNG DÂY GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỊ BỆNH LÚ LẪN TOÀN QUỐC
An Australian Government Initiative

1800 100 500

hoặc qua
Dịch Vụ Thông Ngôn và Phiên Dịch
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BẠN BÈ
THẬT QUAN
TRỌNG
Cách giữ mối liên kết với một người bạn
hiện đang sinh sống với bệnh lú lẫn
HIỂU BIẾT ALZHEIMER’S
GIÁO DỤC AUSTRALIA

Are you a good friend to
someone living with
dementia?

ABOUT
ALZHEIMER’S
AUSTRALIA

Complete this self assessment and consider how
you can ﬁnd ways to improve your friend rating.
1 Not so good to 5 Good friend

Alzheimer’s Australia is the national peak
body representing people with dementia,
their families and carers. Our vision is a
society committed to the prevention of
dementia while valuing and supporting
people living with dementia.
Alzheimer’s Australia provides information,
support, advocacy, education services and
programs to improve the lives of people
living with dementia.

I use positive and supportive language

1 2

3 4 5

I try new things to do

1 2

3 4 5

I use humour

1 2

3 4 5

I do not correct or argue

1 2

3 4 5

I am patient and flexible

1 2

3 4 5

I don’t ask questions he/she can’t answer

1 2

3 4 5

I am optimistic

1 2

3 4 5

I listen carefully

1 2

3 4 5

I allow my friend to talk about feelings

1 2

3 4 5

I compliment and congratulate

1 2

3 4 5

I am affectionate and caring

1 2

3 4 5

FIGHTDEMENTIA.ORG.AU

I treat my friend as an adult

1 2

3 4 5

NATIONAL DEMENTIA HELPLINE

I use common sense

1 2

3 4 5

I use familiar routines, regular visits

1 2

3 4 5

I am familiar with resources and support

1 2

3 4 5

(Bell & Troxell, 2002, A Dignified Life, p152).

“It’s hard enough losing your memory and
abilities without losing your friends as well”

Alzheimer’s Australia is an advocate for
people with dementia, their families and
carers and encourages people with early
stage dementia, their families and carers to
share their voices and experiences and take
part in advocacy.
For more information about our services and
to ﬁnd out how you can help us, visit
ﬁghtdementia.org.au or call the
National Dementia Helpline 1800 100 500

An Australian Government Initiative

1800 100 500
or via the
Translating and Interpreting Service

131 450

How to stay connected to a
friend living with dementia

Quý vị có phải là một người
bạn tốt đối với một người
nào đó bị bệnh lú lẫn không?

VÀI DÒNG VỀ
ALZHEIMER’S
AUSTRALIA

Điền bản tự đánh giá này và cân nhắc xem quý vị có thể
tìm cách cải thiện mức độ tình bạn của mình ra sao.

Alzheimer’s Australia là tổ chức đứng đầu trên toàn quốc đại
diện cho người bị bệnh lú lẫn, gia đình và những người
chăm sóc họ. Viễn kiến của chúng tôi là một xã hội có quyết
tâm phòng ngừa chứng bệnh lú lẫn trong lúc đề cao giá trị
và hỗ trợ những người bị bệnh lú lẫn.

1 Không tốt lắm tới 5 Bạn tốt
Tôi sử dụng ngôn ngữ tích cực và hỗ trợ

1

2

3

4

5

Tôi cố thử làm những điều mới

1

2

3

4

5

Tôi sử dụng khiếu hài hước

1

2

3

4

5

Tôi không chỉnh sửa hay tranh cãi

1

2

3

4

5

Tôi kiên nhẫn và uyển chuyển

1

2

3

4

5

Tôi không đặt những câu hỏi mà ông/bà ấy
không thể trả lời

1

2

3

4

5

Tôi là người lạc quan

1

2

3

4

5

Tôi lắng nghe kỹ

1

2

3

4

5

Tôi để cho bạn của tôi nói về các cảm giác

1

2

3

4

5

Tôi khen ngợi và lên tiếng chúc mừng

1

2

3

4

5

Tôi biểu lộ sự trìu mến và quan tâm

1

2

3

4

5

Tôi đối xử với bạn tôi như một người lớn

1

2

3

4

5

Tôi sử dụng lý lẽ thường tình

1

2

3

4

5

Tôi sử dụng các thông lệ quen thuộc,
các lần ghé thăm đều đặn

1

2

3

4

5

Tôi quen thuộc với các nguồn nhân vật
lực và sự hỗ trợ

1

2

3

4

5

(Bell & Troxell, 2002, Một Cuộc Đời Đáng Tôn Quý, tr152).

HIỂU BIẾT ALZHEIMER’S
GIÁO DỤC AUSTRALIA

“Việc mất trí nhớ và năng lực mà không mất luôn
cả bạn bè của quý vị là đủ khó khăn rồi”

Alzheimer’s Australia cung cấp thông tin, hỗ trợ, đại diện
bênh vực và cung cấp các dịch vụ cũng như chương trình
giáo dục nhằm cải thiện cuộc sống của những người bị
bệnh lú lẫn.
Alzheimer’s Australia là một tổ chức đại diện bênh vực cho
người bị bệnh lú lẫn, gia đình và người chăm sóc họ đồng
thời khuyến khích những người mới bị bệnh lú lẫn ở giai
đoạn sớm, gia đình và người chăm sóc họ chia sẻ tiếng nói
và kinh nghiệm và góp phần tham gia vào việc đại diện
bênh vực.
Muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi và
tìm hiểu về cách thức quý vị có thể giúp chúng tôi, xin truy
cập fightdementia.org.au hoặc gọi cho Đường Dây Giúp
Đỡ Người bị Bệnh Lú Lẫn Toàn Quốc (National Dementia
Helpline) ở số 1800 100 500

FIGHTDEMENTIA.ORG.AU
ĐƯỜNG DÂY GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỊ BỆNH LÚ LẪN TOÀN QUỐC
An Australian Government Initiative

1800 100 500

hoặc qua
Dịch Vụ Thông Ngôn và Phiên Dịch

131 450

BẠN BÈ
THẬT QUAN
TRỌNG
Cách giữ mối liên kết với một người bạn
hiện đang sinh sống với bệnh lú lẫn
HIỂU BIẾT ALZHEIMER’S
GIÁO DỤC AUSTRALIA

Are you a good friend to
someone living with
dementia?

ABOUT
ALZHEIMER’S
AUSTRALIA

Complete this self assessment and consider how
you can ﬁnd ways to improve your friend rating.
1 Not so good to 5 Good friend

Alzheimer’s Australia is the national peak
body representing people with dementia,
their families and carers. Our vision is a
society committed to the prevention of
dementia while valuing and supporting
people living with dementia.
Alzheimer’s Australia provides information,
support, advocacy, education services and
programs to improve the lives of people
living with dementia.

I use positive and supportive language

1 2

3 4 5

I try new things to do

1 2

3 4 5

I use humour

1 2

3 4 5

I do not correct or argue

1 2

3 4 5

I am patient and flexible

1 2

3 4 5

I don’t ask questions he/she can’t answer

1 2

3 4 5

I am optimistic

1 2

3 4 5

I listen carefully

1 2

3 4 5

I allow my friend to talk about feelings

1 2

3 4 5

I compliment and congratulate

1 2

3 4 5

I am affectionate and caring

1 2

3 4 5
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I treat my friend as an adult

1 2

3 4 5

NATIONAL DEMENTIA HELPLINE

I use common sense

1 2

3 4 5

I use familiar routines, regular visits

1 2

3 4 5

I am familiar with resources and support

1 2

3 4 5

(Bell & Troxell, 2002, A Dignified Life, p152).

“It’s hard enough losing your memory and
abilities without losing your friends as well”

Alzheimer’s Australia is an advocate for
people with dementia, their families and
carers and encourages people with early
stage dementia, their families and carers to
share their voices and experiences and take
part in advocacy.
For more information about our services and
to ﬁnd out how you can help us, visit
ﬁghtdementia.org.au or call the
National Dementia Helpline 1800 100 500

An Australian Government Initiative

1800 100 500
or via the
Translating and Interpreting Service

131 450

How to stay connected to a
friend living with dementia

