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Önsöz
Hepimiz yaşlanıyoruz. Siz, biz, hepimiz be tabii ki bütün toplum. Yaşlı 
insanların toplumumuzda sayısı gün gittikçe artıyor ve toplumdaki oranı 
gittikçe büyüyor.
Bu aslında sevindirici bir gelişme, çünkü bu bize tıpın sayesinde daha 
uzun yaşayabileceğimizi gösteriyor.

Ama yaşlandıkça da hastalıklarında fazlalaştığını görüyoruz.Örneğin 
Demans. Onun için bu hastalıkları tabulaştırmamak, hasta ve yakınlarını 
yalnız bırakmamak gerekiyor. Şehrimizde çeşitli yardım ve danışma ku-
ruluşları var. Bu kuruluşlar bilhassa Demans hastalarına Bakım ve günlük 
yaşamda yardım konularında destek oluyor.

Elinizdeki „Demans nedir“ broşürü Demans hastalarına ve yakInlarına 
şehrimizdeki yardım imkanlarını tanıtıyor. 
Oberhausen´de yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir bölümünün bu bilgi-
lerden yararlanabilmesi için bu broşür Almanca ve Türkçe olarak hazırlan-
mıştır.

Umarım bu broşürle Demans hastaları ve yakınları günlük yaşamlarını 
kolaylaştırıcı bilgiler edinebilirler. 

Bu broşürü hazırlayan Netzwerk Demenz üyelerine çok teşekkür ederim.

Saygılarımla
 
Daniel Schranz
Belediye başkanı
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Niçin bu broşür
Oberhausen' de günümüzde aşağı yukarı 3.000 Demans 
hastası yaşıyor. Bu hastalara ve bakımları ile ilgilenen 
yakınlarını bilgilendirmek ve yardım sunabilmek için 
2007 yılında „Netzwerk Demenz“ orgnisasyonu kuruldu. 
„Netzwerk Demenz“e birçok kurum üyedir. Bu organisas-
yon gönüllü olarak görev yapmaktadır ve Demans hasta-
larına gereken terapi, bakım ve yardımı sunabilmek için 
çalışmaktadır.
Amaçı Demans hastalarına gereken Bakım ve yardımı 
iletmek ve sorumlu kurumlarla birlikte çalışmaktır.
„Netzwerk Demenz“ de biraraya gelen Kurumlar 
beraberce Demans hastalarını ve yakınlarını bilgilen-
dirmek ve desteklemek amacıyla çalışmaktadır. Demans 
hastalığını toplumda daha iyi tanıtmak ve bu konudaki 
tabuları yıkmak amacıyla çeşitli organisasiyonlar,  
seminerler ve konferanslar düzenlendi.
Demans hastaları ve yakınları da bu şehrin bireyleridir 
ve bu toplumun bir parçasıdır. „Netzwerk Demenz“ yar-
dım ve destek arayanlar için güvenilir bir adrestir. 
Demans hastalarının ve yakınlarının yaşam kalitesini artır-
mak bu organisasiyonun önde gelen amacıdır.

Ercan Telli
Oberhausen Yaşlılar Kurulu Başkanı



6
–

Bazen şu belirtiler de görülür:

– huzursuzluk, 
     yerinde duramama

– Güvensizlik

– İlgisizlik 

– Hijyen ve kıyafet seçiminde   
     özensizlik

– kişilik değişimi 

Demans nedir?
Demans zihinsel kabiliyeti kayıp 
eden, düşünmeyi ve hatırlamayı 
kısıtlayan  hastalıklara verilen ana 
kavramdır.  

Demans hastalarında görülen en 
belirgin işaretler:

–  yüksek derecede unutkanlık

– Oryantasyon sorunları

– Konuşma sorunları
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Hastalık belirtileri 
Demans hastalarının en büyük problermi sadece yeni 
şeyleri aklında tutamamaları değil, eskiden bildikleri ve 
alışagelmiş şeyleride unutmalarıdır. 

Bazı hastalar evin yolunu bulamazlar. Bazıları tekrar alış 
veriş yaparlar, çünkü buzdolaplarının dolu olduğunu unu-
turlar. Demans hastalığının ilk aşamasında hastalar bazı 
kelimeleri unuturlar ve bunu dolaylı yollarla anlatmaya çalı-
şırlar. Eğer dertlerini anlatamayacak duruma gelirlerse, artık 
hiç konuşamyabirlirler veya saldırgan bir tutum alabilirler.

Demansın ileri dönemlerinde hastalar kendi çocuklarını 
tanımayabilirler – ama eski çocukluk resimlerinde onları 
hemen tanırlar. Bazıları da sabahleyin işe gitmek isterler, 
halbuki senelerden beri emeklidirler. 

Bu belirtiler 6 aydan fazla 
görülüyorsa, yoğunlaşıyorsa 
ve günlük hayatı etkiliyorsa 
Demans hastalığından bahis 
edebiliriz.

En yoğun görülen Demans 
hastalıkları şunlardır

– Alzheimer

– Lewy-Cisimcikleri-Demansı

– Asküler Demansı

– Frontotemporal Demansı
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Hastalık süreci
Demans hastalığının ilk aşamalarında en 
önemli belirtiler unutkanlık ve oryantas-
yon sorunlarıdır. Hastalık ilerledikçe has-
tanın kelime hazinesi küçülür ve konuşma 
problemleri yaşar.

Hastalık sürecinde hastaya konuşmakla 
değilde daha fazla dokunma veya müzik ile 
temasa geçilebilir. Duygusal iletişim büyük 
önem kazanır. 
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Teşhisi kim, nasıl yapar? 
 
Teşhis konulması için fiziksel muayenenin yanısıra 
piskolojik ve nörolojik muayene de gereklidir. Aynı 
zamanda hastanın özgeçmişi de büyük önem taşır.

Doktorlar Demans teşhisi koymakta zorlanırlar, zira kısa 
konuşmalarda hastalar normal ve sihhatli görünmeğe 
gayret ederler. 
Bu durumda hasta yakınlarının yardımına ihtiyaç duyu-
lur ve gereken tedavi uygulanabilir.
 
Teşhis koymak için doktorlar tarafından yapılan  muaye-
nelerin giderlerini hastalık sigortaları üslenirler.
Oberhausen de bazı hastanelerin „Geriatrie“ bölümleri 
mevcuttur. Bu bölumler ev hekimleriyle beraber Demans 
teşhisi koyabilirler.

Ev. Krankenhaus Oberhausen EKO
Klinik für Geriatrie, Virchowstr. 20, 46047 Oberhausen
Telefon 0208 881-1311 

AMEOS Klinikum St. Clemens
Klinik für Geriatrie, Wilhelmstr. 34, 46145 Oberhausen
Telefon 0208 695300

Tedavi imkanları
Demans hastalığının bugün kesin bir tedavisi yoktur. 
Hastalığın ilerleme süreci çeşitli tedavi yöntemleriyle 
ancak yavaşlatılabilir ve böylece hasta kendi yaşam 
ortamında daha uzun süre kalabilir.
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Demans hastalarının yaşam kali-
tesini desteklemek demek, onların 
kalan yetenek ve kabiliyetlerine 
saygı göstermek, ve onların „başka 
olmalarını“ kabul etmek demektir.  

Son yıllarda Demans hastalarıyla 
beraber yaşayabilmek için çeşitli 
konseptler üretildi. Örneğin hasta-
ları nasıl destekleyebiliriz, onlara 
nasıl oryantasyon ve güvence 
verebiliriz yada onların özgüvenini 
nasıl güçlendirebiliriz gibi sorular 
önemli bir rol oynar. 

Demans hastalarına yardım 
ve bakım imkanları 

Demans hastaları kim olduk-
larını ve nereden geldiklerini 
unutmamaları için mesela 
resim albümleri yada eski 
hikayeler yardımcı olabilir. 
Günlük rutinler  hastayla 
irtibat kurmada yardımcı olur. 
Yanlış anlamaların ve hastada 
güvensizliğin de böylece önü-
ne geçilir. 
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Demans hastalarının bakımında  
dikkat edilecek 10 önemli husus

 1. Hastayı saygı ve hürmetle karşılamalıyız!
 2. Hastaya ismiyle hitap etmeli, onun hakkında değil onunla  
  beraber konuşmalıyız!
 3. Hastanın karşısında durmalı ve göz göze konuşmalıyız!
 4. Yavaş, yüksek sesle ve açık konuşmalıyız!
 5. Somut kelimeler ve kısa cümleler kullanmalıyız!
 6. Kelimelerimizi dokunuşlarla ve hareketkerle tamamlamalıyız!
 7. Kendimizi hastanın yerine koymalı, onu düzeltmemeli 
  ve onunla tartışmamalıyız!
 8. Onunla yalnız bir konu hakkında konuşmalıyız!
 9. Hastayı onaylayıcı ifadeler kullanmalıyız! 
 10. Hastanın ifadeleri ve hareketleri şahsınıza yönelik değildir  
  onun için sakin tepki göstermeli ve sabırlı olmalıyız! 

Demans ve bağımsızlık
İnsanlar için en önemli unsur özgürlüktür. Bu Demans 
hastaları için de geçerlidir. Onlar mümkün olduğu kadar 
alıştıkları çevrede yaşamak isterler. Bu isteklerini yeri-
ne getirebilmek için hasta yakınlarına,  ve çevresindeki 
insanlara büyük görev düşer. 
Bunu gerçekleştirebilmek sadece hasta yakınlarını, bakım 
servislerini ve  çeşitli danışmanlık ve yardım hizmetlerini 
değil aynı zamanda toplumu da yeni problemlerle karşı 
karşıya bırakıyor. 
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Günlük yaşamı  
organize etmek
Demans hastalarının günlük yaşamlarını düzen-
lemek için geçerli bir recete yoktur, ama şu temel 
ilke tavsiye edilir:
Hastalara sevinç ve mutluluk sağlayan herşey 
serbesttir!
Meşguliyet ve uğraşının yanısıra oryantasionu 
destekleyici herşey günlük yaşamı düzenlemekte 
yardımcı olabilir.

Günlük rutinler yaşamı sağlamlaştırır ve oryan-
tasyonu ve emniyet hissini güçlendirir. Düzenli bir 
gün akımı Demans hastalarına zaman ve mekan 
konularında yardımcı olur.
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Demans hastalarını dahil etmek  
 
Demans hastaları geniş kapsamlı görevleri artık kavrayamazlar. 
Onun için zor görevlerden, birkaç adım gerektiren işlemlerden 
kaçının. Örneğin kahve yapmak bile zor bir işlem olabilir (Kahve 
makinasına su koymak, filtreyi hazırlayıp yerleştirmek, kahveyi 
filtreye koymak ve düğmeye basmak). 

Gerekirse kısa talimatlar veriniz. 
Demans hastasına bu talimatı 
uygulayabilmesi için zaman tanı-
yın. Sonuç iyi olmasada 
hastaya yaptığı şeyin doğru ol-
duğu duygusunu verin. Onunda 
evde görev aldığını ve bunda payı 
olduğunu belirtin ve işini övün. 

Böylece motivasionunu güç-
lendirebilirsiniz. Unutmayın ki 
Demans hastalarının konsantra-
sionu kısıtlıdır. Ancak 10 yada 15 
dakika bir işlemde konsantrasion 
sağlayabilir.

Dikkatin bölünmesi hastalar için 
sorun yaratabilir. Onun için has-
taya bir görev verdiğinizde başka 
şeylerle uğraşıp başka kişilerle 
konuşmayınız, televisionu veya 
radioyu kapayınız. Görevini bitir-
dikten sonra hastaya dinlenmek 
için zaman tanıyınız.

Demans ilerledikçe hastanın 
kendi başına evde görev üslenme-
si zorlaşır. Bu durumda hastaya 
üslendiği görevin sadece bir 
kısmını yaptırın. Örneğin masayı 
diz dediğinizde hasta ne yapacağı-
nı bilmeyebilir. Ama masaya önce 
tabakları koy sonra iki bardak 
koy dediğiniz zaman görevinin ne 
olduğunu anlaması kolay olacak.

İster çamaşır katlamak, ister dola-
bın tozunu almak, evde  hastanı-
zın yapabileceği birçok iş bulabi-
lirsiniz ve böylece onu da günlük 
hayata iştirak ettirebilirsiniz.
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Hareket
Hareket etmek hepimiz için iyidir – her 
yaşta ve bilhassa Demans hastaları için 
de iyidir. Onlarda sık sık huzursuzk-
luk belirtileri ve hareket etme dürtüsü 
görülür.  Onun için spor ve hareket 
bu durumları pozitif etkiler ve hasta-
ya huzur verir. İster herhangi bir spor 
yada açık havada bir yürüyüş – hastanın 
durumuna göre beraber hareket etmek 
için birçok imkan var. Hareket etmek 
Demans hastalarının kendilerini iyi 
hissetmesini sağlar, hareketliliğini artırır 
ve iştahını açar.

Bahçede çalışmak da hastanın hareket 
etmesini sağlayabilir. Sadece gezmek bile 
hasta için hareket dürtüsünü azaltmakda 
yardımcı olabilir.  
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Müzik
Müziğin Demans hastaları üzerinde olumlu 
etkisivardır. Türkü söylemek, müzik dinle-
mek memnuniyet ve mutluluk duygusunu 
artırır.

Anlatmak
Eski zamandan bahis etmek, yaşanılan eski 
şeyleri anlatmak Demans hastalarının en 
çok sevdikleri uğraşıdır. Çünkü kimlikleri 
ile ilgili „Kimim, nereden geliyorum” soru-
suna cevap bulabilirler.
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Demans hastalarıyla nasıl 
hareket edilmeli
 

1. Demans hastaları ile tartışmayın! Demans 
hastası her zaman haklıdır. Hastanızın değiştiğini 
kabullenin.

2. Hastalığı değilde hastanızı ön plana koyun.
 
3. Hastanızla irtibata geçerken kısa cümleler 
kullanın, cümlelerinizi sıkca tekrarlayın, yavaş 
konuşun, sık sık gülümseyin, hastanıza doğrudan 
hitab edin ve göz göze konuşun.

4. Hastanızla konuşurken her zaman karşısında 
durup yüzüne bakarak konuşun.
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5. Kendinizi değiştirmeyin. Hastanın yanlışlarını
yüzüne vurmayın ve yanlışlarını düzeltmeyin.

6. Hasta yanınızdayken başka kişilerle onun 
hakkında konuşmayın.

7. Hastaya dokunurken onun rahatsız olup 
olmadığına dikkat edin!

8. Günlük rutinlerinizi uygulayın. Hareketlerinizi 
hastaya önceden bildirin ve anlatın.

9. Gösterilen veya söylenen şeyleri anlayabilmesi 
için hastaya yeterli zaman tanıyın.

10. Hastadan açıklama ve gerekçe beklemeyin. 
Niçin, neden, nasıl soruları sormayın.

11. Hastaya değer verdiğinizi ve saygı 
duyduğunuzu hissettirin!
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Bilgi ve yardımlar
 
İster Demans hastaları, ister hasta yakınları, bu kişilerin bilgiye, 
danışmanlığa ve yardıma ihtiyaçları vardır.

Bunun için Oberhausen 'de çeşitli yardım kuruluşları var. 
Danışmanlık bürolarında şu konularda yardım bulabilirsiniz: 

– Demans hastalarına bakım ve destek imkanları 

– hastalara karşı davranışlarla ilgili bilgiler ve destekler 

– Bakım sigortası ve velayet hakkları ile ilgili bilgiler

– Bakım sevyesi tespiti ve bakım parası ile ilgili bilgi

– Bakım sigortası kapsamında yardım ve destek imkanları  
     hakkında bilgi

– hukuki bilgiler (Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht)

– hasta yakınlarına „Kur“ imkanı
     www.kuren-fuer-pflegende-angehoerige.de 

detaylı bilgi: „Älter werden in Oberhausen“ broşüründe ve 
aşağıdaki linkte bulabilirsiniz: www.oberhausen.de/senioren
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Ambulantes Hospiz 
Oberhausen e.V.
Marktstraße 165 
46045 Oberhausen
Telefon 0208 8101110
kontakt@hospiz-oberhausen.de
www.hospiz-oberhausen.de

AOK Rheinland/Hamburg
Servicestelle Demenz 
Telefon 0211 8791-58710
Pflegeberatung
Telefon 0211 819-59125
christine.ahrens@rh.aok.de
www.aok.de/pk/demenz

Ambulantes Hospiz 
St. Vinzenz Palotti
Vikariestraße 2a
46117 Oberhausen
Telefon 0173 98670w43
info@ch-ob.de
www.ch-ob.de

Gerontopsychiatrische 
Beratungsstelle Oberhausen
Telefon 0208 837-4678
birgit.wegener@ob.ameos.de
www.ameos.de/oberhausen 
und www.evkln.de

Pflegeberatungsstelle 
der Stadt Oberhausen
Sozialrathaus, Essener Straße 53 
46047 Oberhausen
Telefon 0208 825-4172/-4123
beate.berger@oberhausen.de 
jan.katner@oberhausen.de
www.pflege-ob.de

Wohnberatung 
der Stadt Oberhausen 
Sozialrathaus, Essener Straße 53 
46047 Oberhausen
Telefon 0208 825-4120
wohnberatung@oberhausen.de
www.oberhausen.de/ 
wohnen-im-alter

Seniorenberatung 
der Stadt Oberhausen
Sozialrathaus, Essener Straße 53
46047 Oberhausen
Telefon 0208 825-4122 oder -4121
ursula.sporysch@oberhausen.de

Betreuungsstelle 
der Stadt Oberhausen
Sozialrathaus, Essener Straße 53
46047 Oberhausen
Telefon 0208 825-9084
betreuungsstelle@oberhausen.de

Bilgi ve Danışmanlık büroları
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Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe
Annemarie-Renger-Weg 18a 
46047 Oberhausen
Telefon 0208 46868414
kontaktbuero-pflegeselbsthilfe@
asb-oberhausen.de
www.asb-oberhausen.de/kontakt-
buero-pflegeselbsthilfe

Pflegeberatung privater Kassen
compass private pflegeberatung 
GmbH
Gustav-Heinemann-Ufer 74c
50968 Köln
Telefon 0800 1018800 
(bundesweit gebührenfrei)
info@compass-pflegeberatung.de
www.compass-pflegeberatung.de

Selbsthilfe-Kontaktstelle
des Paritätischen
Wörthstraße 7
46045 Oberhausen
Telefon 0208 3019620
selbsthilfe-ob@paritaet-nrw.org 
www.selbsthilfe-oberhausen.org
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Demans hastalarına destek 
imkanları 
Demans hastalarına sunulan imkanlar örneğin  
Demans-caféleri, hareket, hafıza geliştirme kursları  
ve grup aktiviteleri olabilir.

Haus Gottesdank Tagespflege gGmbH
Demenznachtcafé
Kirchhellener Straße 190A, 46145 Oberhausen
Telefon 0208 882 643170
kontakt@hausgottesdank.de
www.hausgottesdank.de

lavida – Lebensart für Senioren
Bottroper Straße 148, 46117 Oberhausen
Telefon 0208 69671565
lavida-senioren@freenet.de
www.lavida-senioren.de

Quartiersbüro Sterkrade-Mitte/ 
Seniorenzentrum Gute Hoffnung
An der Guten Hoffnung 4, 46145 Oberhausen
Telefon 0208 88253-273
b.vandeleest@gute-hoffnung.de
www.gute-hoffnung.de

Detaylı Bilgi için linki tıklayınız:
www.oberhausen.de/betreuungsangebote
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Hasta yakınları için destek 
imkanları 
 
Hasta yakınlarına sunulan hızmet ve destek örnegin sohbet 
grubu yada resmi dairelerde refakat gibi yardımlar olabilir:

Gesprächsrunde für nahestehende Personen 
von Menschen mit Demenz
Holtener Mühlenweg 11, 46147 Oberhausen
Telefon 0208 884285151
s.sesko@asb-oberhausen.de
www.asb-oberhausen.de

Gesprächsrunde für pflegende Angehörige 
und andere nahestehende Mitmenschen
Annemarie-Renger-Weg 18a, 46047 Oberhausen
Telefon 0208 88213070
v.kerskes@asb-oberhausen.de
www.asb-oberhausen.de/kontaktbuero-pflegeselbsthilfe

Gerontopsychiatrische Beratungsstelle Oberhausen
Telefon 0208 8374678
birgit.wegener@ob.ameos.de
www.ameos.de/oberhausen und www.evkln.de

Pflegekurs Demenz/Gesprächskreis Demenz 
für pflegende Angehörige
AMEOS Klinikum St. Clemens Oberhausen
Wilhelmstraße 34, 46145 Oberhausen
Telefon 0208 6956993
annette.brauer@ob.ameos.de

Selbsthilfe-Kontaktstelle des Paritätischen
Wörthstraße 7, 46045 Oberhausen
Telefon 0208 3019620
selbsthilfe-ob@paritaet-nrw.org 
www.selbsthilfe-oberhausen.org
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Demans hastalarına ve hasta yakınlarına sunulan  
çeşitli kurslar ve yardımlar:

Gerontopsychiatrische Beratungsstelle Oberhausen
Telefon 0208 8374678
birgit.wegener@ob.ameos.de
www.ameos.de/oberhausen und www.evkln.de

„Leben mit Demenz“, Online-Schulungskurs
alzheimer-nrw.de/aktivitaeten-projekte/leben-mit-demenz/

Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz
https://alter-pflege-demenz-nrw.de/akteure/

Bilgi: Daha fazla bilgi bakım ve hastalık sigortanızda alabilirsiniz.
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Bakım ve refakat servisleri
Demans hastası olan kişilerin çoğu evlerinde ya-
şıyorlar. Hasta yakınlarına bu zor görevde destek 
olmak amacı ile bakım ve refakat servisleri vardır. 
Hasta yakınlarının kendilerine zaman ayırabilme-
leri için servis elemanları evinizde Demans hastası 
olan kişiyle ilgilenir. Sizde kaygılanmadan bu süre 
içinde kendi işinizle ilginenebilir yada istirhat 
edebilirsiniz.

Bakım ve refakat servisinin masrafını bakım dere-
cesi olan hastalarda ayda 125 Euro Bakım sigortası 
üslenir.
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Alltagshilfe Braam
Mühlenstraße 66
46047 Oberhausen
Telefon 0176 805 798 27
info@alltagshilfe-braam.de
www.alltagshilfe-braam.de

Bienchendienst Sabine Albrecht 
Höhenweg 30
46147 Oberhausen
Telefon 0162 9859256
bienchendienst@gmx.de
bienchendienst.jimdofree.com/

Caritasverband Oberhausen
Häuslicher Unterstützungsdienst
Nürnberger Straße 5
46117 Oberhausen
Telefon 0208 9404223
hilfe@caritas.oberhausen.de
www.caritas-oberhausen.de

Gute Hoffnung mobil
An der Guten Hoffnung 4
46145 Oberhausen
Telefon 0208 88253-273/-253
b.vandeleest@gute-hoffnung.de 
www.gute-hoffnung.de

Haus Gottesdank Service gGmbH 
Kirchhellener Straße 190A
46145 Oberhausen
Telefon 0208 882643117
kontakt@hausgottesdank.de
www.hausgottesdank.de

Korte – Behinderten- 
und Seniorenhilfe
Kärntener Straße 5
46047 Oberhausen
Telefon 0160 92068920
info@korte-seniorenhilfe.de
www.korte-seniorenhilfe.de

lavida – Lebensart für Senioren
Bottroper Straße 148
46117 Oberhausen
Telefon 0208 69671565
lavida-senioren@freenet.de
www.lavida-senioren.de

Marten Wiersma
Sanderstraße 15
46045 Oberhausen
Telefon 0157 52925550
Med.ipflege.oberhausen@gmail.
com
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Medikultur
Werrastraße 6b
46117 Oberhausen
Telefon 0163 244 2332
info@medikultur.de
www.medikultur.de

pro wohnen e.V. 
Häuslicher Unterstützungsdienst
Wasgenwaldstraße 49
46119 Oberhausen 
Telefon 0208 9606945 
info@prowohnen-ob.de 
www.prowohnen-ob.de 

senioralive 
Mellinghofer Straße 42
46047 Oberhausen 
Telefon 0208 3769567
Telefon 0178 8106184 
info@senior-alive.de 
www.senior-alive.de

Serventus – Gabi Krumm
Oskarstraße 76
46145 Oberhausen
Telefon 0157 35648525
kontakt@serventus.de
www.serventus.de

Tüm tescilli Bakım ve refakat servislerini bakanlık 
sayfasında bulabilirsiniz: 

https://angebotsfinder.nrw.de/ 

Demans hastalarına özgü 
paylaşımlı daireler/konut 
modelleri
Detaylı bilgi edinebilirsiniz: 
www.oberhausen.de/wgs-fuer-demenz


