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Hastalık belirtileri düŞünerek karar almayı
güÇleŞtirir

Demans, düşünmeyi, planlamayı ve iletişim kurmayı
güçleştiren bir dizi belirtilere konulan tanıdır. Beyindeki değ işik hasar ve hastalıklar bu belirtilere
sebebiyet verir.
Genellikle önce bellek zayıflar ve oryantasyon yetisi
giderek güçleşir. Dil ve diğer mental yeteneklerde
zaafiyet görülür.
Demans belirtileri özellikle çok miktarda enformasyonun işlemden geçirilmesi ve çabuk karar alma
durumlarında dikkati çekici olur. Ateşli silah kullanmak böyle bir duruma örnek olarak gösterilebilir.

Demans hastalığında silahtan kaynaklanan
riskler
Demans hastalığında salt teknik yönden silah kullanma yetene ği otomatik olarak kaybolmaz. Burada
sorun, hastalığ ın beyinde yol açacağı değişimlerin
kişinin davranış yeteneğini, konsantrasyon ve muhakeme yetisini henüz erken evrede etkileyebilecek
olmasıdır. Elinde ateşli bir silah olan demans hastası
kişiler hem kendilerini hem de başkalarını yaralayabilirler.
Demans hastalığı, silahın nasıl muhafaza edileceği
yönündeki yönetmelik kurallarına uymayı da
güçleştirir. O nedenle silahın yanlış ellere geçme riski
mevcuttur.

Bir doktora danıŞ

Demans hastalığı şüphesinde en kısa zamanda bir
doktorla irtibata geçilmelidir. Doğru tanı, yardım
ve tedavi için zamanında incelemenin başlatılması
önemlidir. Demans hastalı ğ ı tespit edilirse ve ilgili
kişinin ateşli bir silahı varsa bu durumdan doktor
haberdar edilmelidir.

Tıbbi engel varsa
Demans hastalığı, ateşli bir silah bulundurmaya
tıbbi engel teşkil edebilecek hastalıklardan biridir. Ateşli silahlar yasasına göre, bir hastanın tıbbi

g erekçelerle silah bulundurmasının uygun olmadığını
değerlendirmek doktorun görevidir. Eğer öyle ise bu
durum hastaya bildirilmelidir. Doktor bu durumu
polise bildirmekle de
yükümlüdür, bunun
ardından kişinin ateşli
silahı bulundurması
ve silah ruhsatının
devamına ilişkin kararı
polis verir.
Polis kurumundaki
işlem memuru, tavsiyelerde de bulunur ve silah
ruhsatının iptal edilmesinden doğan pratik sorunlarda size yardımcı olur.

Hassas bir konu
Artık silah taşıma iznine sahip olmamak kişilik
ve özgüven duygusuyla bağlantılı hassas bir konu
olabilir. Birçok kişi için yılın en önemli olaylarından
biri, heyecan, beraberlik ve gelenek demek olan
sonbahardaki geyik avı dönemidir. O nedenle,
hasta yakınlarının henüz erken evrede konuya eğilip
ilgilenmeleri ve kişinin silah bulundurmaya devam
edip etmemesi konusunda tartışmaya dahil olmaları
yararlıdır. Belki kişi av ekibi içinde yeni bir etkinlik
üstlenebilir.

Daha geniŞ bilgi

Tıbbi nedenlerle ate şli bir silah bulundurması uygun
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