Pagpapahatid Sa Mga Taong Nalilito
Pandiwaring Kumunikasyon:
 Makipagdugtong sa mata
 Pagsasalitang marahan at maliwanag
 Sa pangalan ng taong tatawagin
 Ipakilala mo ang iyong sarili sa bawat panahon
 Hintayin ng 30 segundo bago sumagot
 Kung maari ulitin mong eksakto ang maliwanag na pagsasalita o tanong na gamitin ang
parehong parehong salita, kilos, espresyon ng mukha at tono ng boses
 Gamatin ang maikling pangungusap o simpleng mga salita. Kung maaari gamitin ang
mag salita galing sa kahit anong mga nangungunang salita
 Gamatin ang pangngalan sa halip ng panghalip sabihin mo “ang tasa”, hindi “ito”
 Iwasan ang pagtatanong sa halip gumawa ka ng pangu-ngusap. “Halimbawa”, “oras na
ang pagkain”, hindi “gusto mo ng kumain?”
 Magbigay ng instruksiyon paminsanminsan
 Maging aktuwal ka. Halimbawa sabihin mo, “punasan mo ang sapatos sa kabila ng
sahig”, hindi, “punasan ang mga sapatos”
Kumunikasyong Pang-asal:
 Lumapit ka ng marahan-karapatdapat sa likod
 Tingnan mo ang mata ng tao mula sa kapantayan nila
 Isama ang espresyon ng mukha, kilos at damdamin na parang bahagi ng mensahe
 Huway kang mangatwiran o kontrahin ang taong nalilito. Maki-ayon sa karamdaman
lalong mabuti kaysa pangyayari. Halimbawa: “Para kang matigatig….maguluhin…”
 Kung ang tao ay nagu-umpisang lumakad, sumama ka sa kanya. Huwag paurungin,
itulak, hilahin o ibalik na matalas ang direksyon
 Gamatin ang kalabit upang makuha ang pansin. Sabihin mo sa tao na nakikinig ka
patubayin ang kumpiyansa sa kapantayan ng pag-nunawa ang tao.
Emosyonal Na Pangkumunikasyo:
 Ang taong sira ang ulo ay madalas agad umaayon sa nararomdam kaysa salita
 Ang taong may kasiraan ang ulo ay maaaring takutin, kalugin, nagagalit o mapagmatigas
ang ulo kung may kinagagalitan o nagmamadali
 Purihin at tiyakin. May malaking trato ng pagkawala ang personal na dignidad at
kumpeyansa sa pagitan ng pagkawala ang pag-nunawa at abilidad
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Pangkalahatang Alituntunin:
 Ang taong may Alzheimers aymaaring nakakatok alusinasyon o maling paniniwala. Ang
pagka-matuwid ay hindi magawa. Subukan ang muling tiwala. Titingnan kung hindi na
magagawa uli o “Ako ang bahala”, o palitan ang nakatatakot na alisunasyon sa maaliw.
“Ina-al kila ang mga taong magbabantay ng lugal na ito.” Palitan ang kaligiran-pupunta
sa ibang lugar.
 Kung ang tao ay magiging kahian na-gagalit o mapagmatigas ang ulo: huminto at/o
iwasan mo ang kuarto palitan ang pinag-uusapan, ibalin ang pan-sin sa iba, subukan
naman mamaxa, kausapin ang ibang tao (ibang mukha) ang fumawa ng pakikiusap.
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