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Ze względu na postęp w dziedzinie zdrowia w ciągu ostatnich 20 lat zauważono stały wzrost 

liczby osób w starszym wieku, zwłaszcza w krajach europejskich. Dzięki lepszym warunkom 

życia, edukacji i łatwiejszemu dostępowi do usług opieki zdrowotnej w krajach rozwiniętych, 

umieralność, a także wskaźnik urodzeń znacznie spadły.

Według Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych osoby w wieku powyżej 60 roku 

życia stanowią 12.3 procent światowej populacji.  Według globalnych prognoz osoby w wieku 60 

lat i powyżej będą stanowiły 16.5 procent społeczeństwa, natomiast w 2050 roku ta populacja 

wzrośnie do 22 procent. 

Według Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych osoby w wieku powyżej 60 roku 

życia stanowią 12.3 procent światowej populacji.  Według globalnych prognoz osoby w wieku 60 

lat i powyżej będą stanowiły 16.5 procent społeczeństwa, natomiast w 2050 roku ta populacja 

wzrośnie do 22 procent. Obecnie aż u 50 milionów osób na świecie została zdiagnozowana 

demencja, przy czym jej najczęstszym typem jest choroba Alzheimera. Prognozuje się, iż do 

2050 roku choroba ta dotknie 130 milionów osób. 

W Turcji szacunkowa liczba pacjentów z chorobą Alzheimera wynosi 600 tysięcy. Biorąc pod 

uwagę opiekujących się nimi krewnych, to liczbę osób dotkniętych tym problemem w Turcji i 

Europie szacuje się w milionach.

Analizując dane osób dotkniętych demencją stwierdzono, iż choroba Alzheimera stanowi 

bardzo istotny problem zdrowotny. W Grecji, u 200,000 osób zdiagnozowano demencję i 

oczekuje się iż ta liczba przekroczy 600,000 do 2050 roku.  Roczne nakłady na leczenie tej 

choroby wynoszą około 6 miliardów euro.

Włochy są obecnie drugim krajem europejskim z najwyższą populacją osób w wieku 65 lat i 

powyżej. Obecna populacja wynosi 12 693 000, przy czym ponad 21,2% to właśnie osoby w 

wieku 65 lat lub starsze. Szacuje się, że z tej liczby około 1 000 000 osób cierpi na demencję. 

1. WPROWADZENIE
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Rosnąca liczba osób starszych we Włoszech ma wpływ na krajowe statystyki dotyczące demencji 

i roczne bezpośrednie koszty ponoszone przez włoski system opieki zdrowotnej.

W Polsce szacuje się, że populacja osób starszych w 2030 roku wyniesie ponad 8 milionów, 

przy czym ocenia się, iż 500 000 osób cierpi na różne formy demencji. Szacuje się, że liczba 

pacjentów z chorobą Alzheimera wynosi około 350 000, przy czym 300 000 osób, w tym krewni 

pacjentów, jest dotkniętych tym problemem od strony społecznej.

W Bułgarii dane dotyczące demencji zgodnie z krajową strategią zdrowia na 2020 rok 

informują o ponad 100 000 osób, z czego połowa to formy demencji wynikające z choroby 

Alzheimera. Eksperci szacują, iż u 25 000 Bułgarów, czyli jednej czwartej populacji, 

zdiagnozowano demencję. Wynika to głównie z braku dostępu do odpowiedniej opieki 

medycznej, słabo rozwiniętych mechanizmów wczesnej diagnozy oraz niskiej świadomości 

społecznej.

Choroba Alzheimera oraz demencja, szczególnie w przypadku osób w wieku 65 lat i powyżej, 

szybko rośnie w skali globalnej. Chociaż bezpośrednie leczenie choroby Alzheimera nie jest 

możliwe, jednak na początku wystąpienia jej można podjąć środki zapobiegawcze, takie jak 

rozmaite ćwiczenia, działania poznawcze, społeczne i kulturowe, które mogą spowolnić postęp 

choroby. Ćwiczenia poznawcze, trenujące myślenie i pamięć, mają pozytywny wpływ na 

psychikę i poprawę sprawności pacjenta.

Projekt USE or LOSE ma na celu zwrócenie uwagi na chorobę Alzheimera poprzez rozwijanie 

innowacyjnych praktyk i wdrażanie inicjatyw współpracy, takich jak wzajemne uczenie się i 

wymiana doświadczeń oraz promowanie współpracy na poziomie europejskim.

 Szczegółowe cele projektu

• Zapobieganie chorobie Alzheimera oraz rozwijanie wiedzy na jej temat oraz jej 

wczesnych stadiów;

• Zwiększenie świadomości dotyczącej choroby Alzheimera na poziomie 

lokalnym,krajowym oraz międzynarodowym;
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•  Opracowanie przewodnika terapii zajęciowej dla pacjentów z demencją oraz ich 

opiekunów;

• Nawiązanie współpracy i partnerstwa na poziomie europejskim.

W ramach programu partnerstwa strategicznego Erasmus + projekt Use or Lose ma na celu 

opracowanie przewodnika po terapii zajęciowej, aby pomóc w leczeniu pacjentów z chorobą 

Alzheimera oraz wspierać ich rodziny. Wspomniany przewodnik będzie wykorzystywany lokalnie 

i w całej Europie, aby promować działania mające na celu poprawę pamięci u pacjentów z 

chorobą Alzheimera oraz osób z otępieniem wczesnym.

Podczas tego projektu wszyscy partnerzy przygotowali raporty na temat aktualnej sytuacji 

pacjentów z demencją i chorobą Alzheimera, w tym liczby osób dotkniętych tą chorobą w ich 

krajach. Badanie uwzględniało niedobór usług oraz zalecenia dotyczące rozwiązań problemów 

dotykających pacjentów i ich opiekunów. Wśród grup docelowych osób z demencją, ich 

opiekunów oraz krewnych przeprowadzono dwie ankiety.

W pierwszym z dwóch przeprowadzonych badań głównym celem było uzyskanie informacji 

demograficznych od grup docelowych.  Celem zadawanych pytań była ocena działań pod 

względem płci, wieku, wykształcenia i poziomu dochodów. Druga ankieta obejmowała pytania, 

które oceniały wiedzę i świadomość pacjenta na temat choroby Alzheimera. Celem tych 

konkretnych pytań było zidentyfikowanie obszarów priorytetowych, które powinny zostać 

zawarte w przewodniku przygotowanym w ramach projektu. Pacjentów z chorobą Alzheimera i 

otępieniem zapytano, jakiego wsparcia potrzebowaliby, aby poradzić sobie z chorobą, potrzebne 

im metody leczenia, które nie wymagałyby przyjmowania leków oraz wysiłek, z jakim musieliby 

się zmierzyć w czasie przebiegu choroby. W ostatniej części kwestionariusza pacjentom 

przedstawiono 24 wypowiedzi i poproszono ich, aby określili, które z nich są prawdziwe lub 

fałszywe w odniesieniu do choroby Alzheimera. Celem tych pytań było zidentyfikowanie 

nieporozumień na temat choroby i określenie obszarów priorytetowych dla podnoszenia 

świadomości.

Nasz zespół ma przyjemność przedstawić przewodnik dotyczący terapii dla osób z demencją, 

ich opiekunów i krewnych. Jest to rzetelny i wszechstronny zasób pomysłów i działań 

umożliwiający pacjentom z demencją miłe spędzenie czasu. W przewodniku po terapii znajdują 

się opisy demencji i choroby Alzheimera, ich stadiów, objawów, diagnozy i leczenia. W 
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przewodniku podkreślono znaczenie leków w połączeniu z działaniami terapeutycznymi, 

uwzględniono zalecenia dla grup docelowych, rzeczowe informacje oraz częste nieporozumienia 

na temat choroby Alzheimera. Wspomniany podręcznik grupuje różne działania terapeutyczne 

mające na celu poprawienie pamięci, umiejętności psychomotorycznych, umiejętności 

zawodowych, aktywność fizyczną, sport i hobby w poszczególne kategorie.

Podczas przygotowywania przewodnika po terapii zadbano o to, aby był on maksymalnie 

prosty i przyjazny dla użytkownika, unikając skomplikowanych opisów i specjalistycznego 

języka. W sekcji działań przedstawiono szereg czynności. Każde działanie zawiera opis korzyści 

wynikających dla osób z demencją, proste wskazówki, cele oraz wszelkie potrzebne materiały. 

Ten format umożliwia zarówno pacjentom z demencją, jak i ich opiekunom łatwe korzystanie z 

przewodnika w sposób najbardziej efektywny.

.
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Choroba Alzheimera jest nieodwracalnym, postępującym zaburzeniem mózgu. Może powoli 

niszczyć pamięć i umiejętności myślenia oraz zdolność wykonywania najprostszych zadań. 

Alzheimer to ogólny termin utraty pamięci i innych zdolności poznawczych na tyle poważnych, że 

może kolidować z codziennym życiem. Choroba Alzheimera stanowi od 60 do 80 procent 

wszystkich przypadków otępienia, przy czym nie jest normalnym elementem procesu starzenia 

się. Najbardziej znanym czynnikiem ryzyka jest postępujący wiek, gdzie większość osób z 

chorobą Alzheimera ma 65 lat i więcej, jednak choroba Alzheimera to nie tylko choroba wieku 

podeszłego. Wraz z upływem czasu Alzheimer ulega nasileniu, jako że jest to postępująca 

choroba, w której objawy otępienia stopniowo pogarszają się z biegiem lat.

Choroba Alzheimera zwykle rozwija się powoli w trzech ogólnych stadiach - łagodnym 

(wczesny etap), umiarkowanym (środkowy etap) i ciężkim (późny etap).

2.1. Wczesny etap (Etap początkowy)

We wczesnych stadiach choroby Alzheimera osoba nią dotknięta może funkcjonować 

niezależnie. Może ona nadal pracować i brać udział w zajęciach społecznych. Jednak może ona 

odczuwać, że stpniowo traci pamięć, na przykład zapominając znane słowa lub położenie 

przedmiotów codziennego użytku.

Typowe trudności obejmują:

● Problemy z zapamiętywaniem właściwego słowa lub nazwy;

● Kłopoty z zapamiętywaniem nazwisk nowopoznanych osób;

● Problemy związane z wykonywaniem zadań w środowisku społecznym lub pracy;

● Zapominanie tego, co dana osoba przed chwilą przeczytała;

● Gubienie cennych przedmiotów lub odkładanie w różne miejsca i zapominanie, gdzie;

● Rosnące problemy z planowaniem lub organizowaniem różnych zajęć.

  

2. OPIS I ETAPY CHOROBY ALZHEIMERA
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2.2. Umiarkowana choroba Alzheimer (Etap środkowy)

Umiarkowana choroba Alzheimera jest zazwyczaj najdłuższym etapem i może trwać wiele lat. 

W miarę postępu choroby osoba dotknięta nią będzie wymagać większego poziomu opieki.

Na tym etapie objawy będą bardziej zauważalne dla innych i mogą obejmować:

● Zapomnienie o wydarzeniach lub tych związanych z życiem osobistym chorego;

● Zmiany nastroju lub poczucie wycofania się, często obserwowane w sytuacjach 

wymagających kontaktów z innymi osobami lub wzmożonego wysiłku intelektualnego;

● Chory nie pamięta swojego adresu, numeru telefonu, doświadczenia ze szkoły średniej lub 

szkoły wyższej

● Chory nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki jest dzień tygodnia 

● Pacjent wymaga pomocy przy powzięciu decyzji, co do wyboru odpowiedniej odzieży na 

sezon lub jakąś okazję;

● Niektórzy pacjenci mają problemy z kontrolowaniem pracy pęcherza oraz jelit;

● Następuje zaburzenie w rytmie funkcjonowania - spanie w ciągu dnia i niespokojna 

bezsenna noc;

●   Zwiększone ryzyko wędrowania i zagubienia się;

● Zmiany osobowości i zachowania, uczucie podejrzeń, urojenia lub kompulsywne, 

powtarzalne zachowanie, takie jak wykręcanie rąk lub szarpanie chusteczek higienicznych.

2.3. Ciężka choroba Alzheimer (Późny etap)

W końcowym etapie demencji choroby występuje wiele objawów. Pacjenci tracą zdolność 

reagowania na otoczenie, prowadzenia rozmowy, a także kontrolowania odruchów. Nadal mogą 

wypowiadać słowa lub frazy, ale nie potrafią się dobrze komunikować, staje się to coraz 

trudniejsze. W miarę pogarszania się pamięci i umiejętności poznawczych, u chorego mogą 

zachodzić znaczące zmiany osobowości, przy czym osoby dotknięte chorobą potrzebują 

intensywnej pomocy w codziennych czynnościach.
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Na tym etapie chorzy mogą:

● Wymagać całodobowej pomocy przy codziennych czynnościach i zabiegach 

pielęgnacyjnych.

● Zapominać od niedawnych wydarzeniach, tracić orientację nawet w najbliższym otoczeniu.

●  Doświadczać trudności w wykonywaniu zwykłych fizycznych czynności takich, jak 

chodzenie, siadanie, a nawet przełykanie pokarmów;

●   Doświadczać coraz większych trudności w komunikacji z innymi osobami;

●  Stawać się bardziej podatnymi na infekcje, zwłaszcza zapalenie płuc.
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Demencja nie jest pojedynczą chorobą; jest to ogólny termin, taki jak choroba serca, który 

obejmuje szeroki zakres określonych schorzeń, w tym chorobę Alzheimera. Zaburzenia 

pogrupowane pod ogólnym terminem „demencja” są spowodowane nieprawidłowymi zmianami 

w mózgu. Zmiany te powodują spadek umiejętności myślenia, zwanych również zdolnościami 

poznawczymi, na tyle poważnymi, że upośledzają codzienne życie i niezależne funkcje. 

Wpływają również na zachowanie, uczucia i relacje. Wiele demencji ma charakter progresywny, 

co oznacza, że objawy zaczynają się powoli i stopniowo nasilają.

Otępienie jest spowodowane uszkodzeniem komórek mózgu. Uszkodzenie to zaburza 

zdolność komórek mózgowych do komunikowania się ze sobą. Kiedy komórki mózgowe nie 

mogą normalnie komunikować się, wpływają na myślenie, zachowanie i uczucia.

Etap 1: Brak spadku funkcji poznawczych

Na tym etapie osoba funkcjonuje normalnie, nie traci pamięci i jest uważana za zdrową 

psychicznie. Osoby BEZ demencji byłyby uważane za będące na tym etapie.

Etap 2: Bardzo łagodny spadek funkcji poznawczych

Ten etap słuzy do opisania normalnego zapominamia związanego ze starzeniem się, 

przykładowo, zapominanie nazw przedmiotów oraz miejsc, w ktorych zostały one pozostawione. 

Objawy demencji nie są oczywiste dla bliskich pacjenta lub jego lekarza.

Etap 3: Łagodny spadek funcji poznawczych

Ten etap obejmuje narastające zapominanie, niewielkie trudności z koncentracją i 

zmniejszoną wydajnością w pracy. Ludzie mogą częściej gubić się lub mieć trudności ze 

znalezieniem właściwych słów. Na tym etapie bliscy danej osoby zaczną zauważać pogorszenie 

funkcji poznawczych. Średni czas trwania tego etapu wynosi od 2 do 7 lat.

3. OPIS I ETAPY DEMENCJI
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Etap 4: Umiarkowany spadek funcji poznawczych

Ten etap obejmuje trudności z koncentracją, pogorszenie przypominania sobie ostatnich 

wydarzeń oraz trudności z zarządzaniem finansami lub podróżowaniem samotnie do nowych 

lokalizacji. Pacjenci mają problemy z efektywnym lub dokładnym wykonywaniem 

skomplikowanych zadań, przy czym mogą wypierać swoje objawy. Mogą również zacząć oddalać 

się od rodziny lub przyjaciół, ponieważ utrzymywanie kontaktów towarzyskich staje się coraz 

trudniejsze. Na tym etapie podczas wywiadu z pacjentem oraz po przeprowadzonym badaniu 

lekarz może wykryć wyraźne problemy poznawcze.  Średni czas trwania tego etapu wynosi 2 

lata.

Etap 5: Umiarkowanie poważny spadek funkcji poznawczych

Na tym etapie pacjenci doświadczają poważnych problemów z pamięcią oraz wymagają 

pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności (ubieranie się, kąpiel, przygotowywanie 

posiłków). Utrata pamięci jest bardziej widoczna i może obejmować główne istotne aspekty 

obecnego życia pacjentów, gdzie mogą nie pamiętać swojego adresu lub numeru telefonu i nie 

orientują się, która jest godzina i w jakim miejscu obecnie się znajdują. Średni czas trwania tego 

etapu wynosi 1.5 roku.

Etap 6: Poważny spadek funkcji poznawczych 

(Demencja środkowa) 

Osoby na etapie 6 wymagają intensywnej pomocy w wykonywaniu codziennych czynności 

(ADL). Zaczynają zapominać imion bliskich członków rodziny i nie pamiętają ostatnich wydarzeń. 

Wiele osób pamięta tylko niektóre szczegóły ze swojego życia. Chorzy mają również trudności z 

odliczaniem od 10 i ukończeniem zadań. Nietrzymanie moczu (utrata kontroli pracy pęcherza lub 

jelit) stanowi na tym etapie problem, przy czym spada także zdolność mówienia. 

Jednocześnie mogą wystąpić zmiany osobowości i emocji, takie jak urojenia (przekonanie, że 

coś jest prawdą, podczas gdy fakty temu przeczą), natręctwa (powtarzanie prostego 

zachowania, takiego jak sprzątanie) lub niepokój oraz pobudzenie. Średni czas trwania tego 

etapu wynosi 2.5 roku.
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Etap 7: Bardzo poważny spadek funkcji poznawczych

(Późna demencja)

Na tym etapie chorzy nie potrafią mówić, ani komunikować się. Wymagają pomocy przy 

wykonywaniu większości czynności (np. korzystanie z toalety, jedzenie). Często tracą 

umiejętności psychomotoryczne, takie jak umiejętność chodzenia. Średni czas trwania tego 

etapu wynosi od 1.5 roku do 2.5 lat.

3.1. Różnice między demencją, a chorobą Alzheimera 

Terminy „demencja” i „choroba Alzheimera” mogą być mylące. Wiele osób uważa je za 

synonimy, jednak te dwa słowa odnoszą się do różnych pojęć. Demencja jest ogólnym terminem 

określającym spadek zdolności umysłowych na tyle poważny, że może zakłócać codzienne życie. 

Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną demencji. Choroba Alzheimera jest specyficzną 

chorobą, natomiast demencja nią nie jest.

Poznanie dwóch terminów i występujących między różnic jest ważne i może umożliwić 

osobom cierpiącym na Alzheimera lub inne formy demencji, ich rodzinom i opiekunom 

pozyskanie niezbędnej wiedzy. Demencja opisuje grupę objawów związanych ze spadkiem 

pamięci, rozumowania lub innych umiejętności myślenia. Demencja nie jest normalnym 

objawem starzenia się, ale jest spowodowana uszkodzeniem komórek mózgu, co wpływa na ich 

zdolność do komunikacji, co w rezultacie może wpływać na myślenie, zachowanie i uczucia 

chorego.

Choroba Alzheimera to zwyrodnieniowa choroba mózgu spowodowana złożonymi zmianami 

mózgu po uszkodzeniu komórek. Prowadzi to do objawów demencji, które z czasem nasilają się. 

Najczęstszym wczesnym objawem choroby Alzheimera jest problem z zapamiętywaniem 

nowych informacji, ponieważ choroba zazwyczaj wpływa najpierw na część mózgu związaną z 

uczeniem się. 

W miarę postępów choroby Alzheimera objawy te nasilają się, wywołując dezorientację, 

zagubienie oraz zmiany w zachowaniu pacjenta.
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Członkowie rodziny mają świadomość, że:

 Demencja jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, zazwyczaj o charakterze 

przewlekłym lub postępującym, powstałym w wyniku jednej lub więcej chorób.

 Zespół (grupa objawów) ma wiele przyczyn, zwykle uwzględniających:

• utratę pamięci;

• zmianę nastroju;

• problemy z myśleniem, orientacją, rozumieniem, liczeniem, możliwością uczenia się;

• problemy z mówieniem i oceną sytuacji.

• Istnieją różne rodzaje demencji wywołanej przez określone choroby.

4.1. Objawy demencji

Różne rodzaje demencji mogą wpływać na ludzi w odmienny sposób i każda z osób będzie 

doświadczać objawów inaczej. Istnieją jednak pewne typowe wczesne symptomy, które mogą 

być zauważalne dla członków rodziny, zanim demencja zostania zdiagnozowana. 

4.1.1. Objawy na wczesnym etapie wystąpienia demencji

Istnieje 10 typowych wczesnych objawów demencji

4. OBJAWY, DIAGNOZA I LECZENIE CHOROBY 

ALZHEIMERA

Trudności z przypomnieniem ostatnio uzyskanych 

informacji (nowe wydarzenia, nowe informacje, 

bieżące daty i dni).

Gotowanie, planowanie spotkania, dokonywanie 

zakupów.

Zaparzanie  herbaty, włączanie telewizora, 

korzystanie z telefonu, dotarcie do znajomego 

miejsca.

Objawy Opis i przykłady

Utrata pamięci

Trudności w koncentracji, 

planowaniu lub 

rozwiązywaniu problemów

Problemy z wykonywaniem  

codziennych czynności.
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Trudności z zapamiętywaniem, gdzie się znajdują 

się przedmioty, gubienie przedmiotów codziennego 

użytku, takich jak klucze, gotówka, dokumenty.

Gubienie rzeczy.

Zły osąd lub podejmowanie  

niewłaściwych decyzji.

Trudności ze zrozumieniem, co jest sprawiedliwe i 

rozsądne, kupowanie rzeczy, których dana osoba nie 

potrzebuje, zwracanie mniejszej uwagi na higienę 

Jeśli krewny ma dwa lub więcej objawów i są one 

wystarczająco poważne, aby zakłócać jego 

codzienne życie, konieczna jest konsultacja lekarska 

w celu uzyskania diagnozy.

Trudności w ocenie upływu czasu, zapominanie 

dat, dni, miesięcy, lat i pór roku, zapominanie o tym, 

gdzie pacjent znajduje się w danym momencie.

Trudności w zapamiętywaniu słowa, rozpoczęciu 

lub śledzeniu konwersacji, trudności w pisaniu, 

ortografii  i interpunkcji.

Poczucie dezorientacji, 

co do czasu i miejsca pobytu

Problemy związane ze 

zrozumieniem informacji 

wizualnych

Trudności w czytaniu, ocenie odległości, 

rozróżnianiu kolorów, prowadzeniu samochodu lub 

jeździe na rowerze.

Problemy z mówieniem 

lub pisaniem.

Rezygnacja z

kontaktów towarzyskich.

Brak zainteresowania spotkaniami i   rozmowami 

z innymi osobami w domu lub pracy, rezygnacja z 

uprawiania hobby itp.

          Zmiany nastrojów Częste przejawy podrażnienia, strachu, depresji, 

niepokoju. Czasami pacjent reaguje niezwykle 

gniewnie lub agresywnie.
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Typowe objawy choroby Alzheimera

Najczęstszą przyczyną demencji jest choroba Alzheimera, przy czym objawy obejmują:

• Problemy z pamięcią – chory regularnie zapomina imion, twarzy a także        

niedawnych wydarzeń.

• Ciągłe powtarzanie pytań w krótkich odstępach czasu;

• Regularne zostawianie rzeczy w różnych miejscach i zapominanie, w którym miejscu.

• Doświadczanie narastających trudności w przypadku czynności wymagających 

planowania i organizowania.

• Uczucie zagubienia w nieznanym środowisku.

• Trudności z doborem właściwych słów.

• Problemy z liczeniem i/lub płaceniem w sklepie.

• Poczucie wycofania lub niepokoju.

Czynniki ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera

wielu badaczy, istnieją dwa główne czynniki ryzyka choroby Alzheimera oraz:

Jest to główny czynnik ryzyka rozwoju choroby 

Alzheimera. Od 65 roku życia ryzyko rozwoju choroby 

Alzheimera, podwaja się, co 5 lat. W wieku 85 lat osoba ma 50 

procent szans na zachorowanie na Alzheimera. U niektórych 

osób w wieku 30, 40 i 50 lat występują rzadkie mutacje 

genów, co wywołuje u nich chorobę Alzheimera.

Uwaga: Zdaniem ekspertów, choroba Alzheimera nie jest 

normalnym elementem procesu starzenia się.

Wiek

Osoba jest bardziej podatna na rozwój choroby 

Alzheimera, jeśli ma w rodzinie krewnego cierpiącego na tę 

chorobę. Jeśli więcej niż jedna osoba w rodzinie chorowała na 

Alzheimera, ryzyko genetyczne wzrasta.

Depresja Nieleczona depresja może być również czynnikiem ryzyka 

i jednym z objawów choroby Alzheimera.

Elementy stylu życia i warunki bytowe mogą powodować 

choroby sercowo-naczyniowe.Styl życia

Genetyka
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Objawy typowe dla demencji naczyniowej

Otępienie naczyniopochodne jest drugą najczęstszą przyczyną otępienia po chorobie 

Alzheimera. Niektóre osoby cierpią z powodu otępienia naczyniopochodnego, jak i choroby 

Alzheimera, które często występuje pod nazwą ,,otępienie mieszane”.

Objawy mogą rozwijać się nagle i szybko pogarszać lub mogą rozwijać się stopniowo przez 

wiele miesięcy lub lat. Jest to wywołane trzyma głównymi elementami poznawczymi: pamięć, 

myślenie i rozumowanie.

Czasami problemy z pamięcią i myśleniem nie są wystarczająco poważne, aby można było je 

uznać za demencję. To właśnie można określić, jako naczyniowe zaburzenia poznawcze.

Objawy typowe dla demencji naczyniowej obejmują:

• Objawy podobne do udaru, takie jak osłabienie mięśni lub przejściowy paraliż z 

jednej strony ciała (objawy te wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej);

• Problemy z poruszaniem się – trudności w chodzeniu lub zmiana sposobu 

chodzenia;

• Problemy z myśleniem – trudności z koncentracją, planowaniem i rozumowaniem;

• Zmiany nastroju – depresja i skłonność do emocjonalnych zachowań;

• Problemy z pęcherzem – częste pragnienie oddawania moczu lub inne problemy z 

pęcherzem. Może być to powszechne w starszym wieku, ale może także być cechą otępienia 

naczyniopochodnego, kiedy występuje z innymi objawami.
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Wiek jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka otępienia 

naczyniowego. Ryzyko rozwoju choroby podwaja się, co około pięć 

lat w wieku powyżej 65 roku życia. Otępienie naczyniowe w wieku 

poniżej 65 lat jest rzadkie i dotyka mniej osób. 

Mężczyźni są nieco bardziej narażeni na ryzyko otępienia 

naczyniowego niż kobiety.

Zmniejsza dopływ krwi do mózgu z powodu chorych naczyń 

krwionośnych. 

Przyczyną jest również wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom 

cholesterolu i nadwaga w średnim wieku.

Wiek

Zmniejszony 

dopływ krwi 

do mózgu 

Udar

Cukrzyca

Bezdech senny (oddychanie zatrzymuje się na kilka sekund 

lub minut podczas snu)

Historia depresji

Choroba serca

Osoba, która doznała udaru mózgu, ma cukrzycę lub chorobę 

serca jest dwa razy bardziej narażona na rozwój demencji 

naczyniowej.

Można zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji, kontrolując 

te czynniki, przyjmując przepisane leki (nawet, jeśli pacjent czuje 

się dobrze).

Inne choroby

Styl życia Utrzymanie aktywności umysłowej przez całe życie zmniejsza 

ryzyko otępienia naczyniowego.

Czynniki ryzyka wystąpienia demencji naczyniowej

Wielu badaczy zdefiniowało kilka czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na pacjentów:
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Objawy typowe dla demencji z ciałami Lewy'ego

Otępienie z ciałami Lewy'ego jest trzecim najczęściej występującym zespołem otępienia, 

stanowiącym od 10 do 15% przypadków.

Dolegliwość ta ma wiele symptomów chorób Alzheimera i Parkinsona, a osoby z tym 

schorzeniem zwykle doświadczają również następujących charakterystycznych objawów:

• okresy świadomości, senności lub dezorientacji;

• omamy wzrokowe;

• coraz wolniejsze poruszanie się;

• powtarzające się upadki i omdlenia;

• zaburzenia snu.

Czynniki ryzyka demencji z ciałami Lewy'ego

Rozróżniamy trzy główne czynniki ryzyka dla tego rodzaju demencji:

Wiek jest największym znanym czynnikiem ryzyka rozwoju 

demencji z ciałami Lewy'ego.
Wiek

Genetyka Kilka genów jest powiązanych z wyższym ryzykiem 

występowania otępienia z ciałami Lewy'ego, w tym także gen ryzyka 

dla choroby Alzheimera.

Poziomy
związków
chemicznych

Niski poziom ważnych substancji chemicznych (głównie 

acetylocholiny i dopaminy), które przenoszą informacje między 

komórkami nerwowymi, jest ważnym czynnikiem ryzyka 

wystąpienia demencji z ciałami Lewy'ego.
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Objawy typowe dla demencji czołowo-skroniowej

Otępienie czołowo-skroniowe jest rzadkim typem otępienia, który wpływa głównie na przód 

i boki mózgu (płaty czołowe i skroniowe) i powoduje problemy z zachowaniem i mową.  Jest to 

stosunkowo rzadka postać demencji.

Większość przypadków diagnozuje się u osób w wieku od 45 -65 roku życia, jednak może to 

dotyczyć osób zarówno młodszych, jak i starszych.

Wczesne objawy otępienia czołowo-skroniowego mogą obejmować:

• Zmiany osobowości – zmniejszona wrażliwość na uczucia innych osób, przez co 

chorzy mogą sprawiać wrażenie zimnych i nieczułych;

• Zmiany w zachowaniu wobec braku świadomości społecznej – czynienie 

niewłaściwych żartów lub okazywanie braku taktu, chociaż niektóre osoby mogą stać się 

bardziej apatyczne lub wycofane;

• Problemy z mową – trudności ze znalezieniem odpowiednich słów, ich zrozumieniem, 

kolejnością lub użyciem ich w sposób niewłaściwy; 

 Doświadczanie obsesji – przejawianie upodobania do nietypowych potraw, 

nadmierne objadanie się lub picie;

• Problemy z rozpoznawaniem – trudności z rozpoznawaniem osób lub przedmiotów 

(brak świadomości, do czego służą dane przedmioty).

Czynniki ryzyka demencji czołowo-skroniowej

Zidentyfikowano dwie główne przyczyny otępienia czołowo-skroniowego:

Nieprawidłowe

białko

Otępienie czołowe skroniowe jest spowodowane przez skupiska 

nieprawidłowego białka w komórkach mózgu, jako, że uszkadzają 

one komórki i uniemożliwiają im prawidłowe działanie.

Mniej więcej jedna na trzy osoby z otępieniem czołowo-

skroniowym ma kogoś w rodzinie z demencją.
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4.2. Diagnoza demencji

Każdy kraj ma określoną ścieżkę diagnozy choroby otępiennej. Krewni mogą zostać 

szczegółowo poinformowani o tym sposobie przez lekarza rodzinnego/internistę.

Oprócz tej krajowej specyfiki istnieją, co najmniej cztery typowe etapy, których każda 

rodzina powinna być świadoma, a mianowicie:

Etap 1:   

Rozmowa z lekarzem rodzinnym na temat demencji w przypadku utraty pamięci i 

trudności w codziennych czynnościach (opieka osobista, gotowanie i zakupy, płacenie 

rachunków).

Etap 2:  

Skierowanie do specjalisty ds. demencji na dalsze badania:

 - psychiatra z doświadczeniem w leczeniu demencji (zwykle nazywany psychiatrą 

starości);

 - lekarz zajmujący się leczeniem pacjentów w podeszłym wieku (geriatra);

 - neurolog (ekspert w leczeniu stanów, które wpływają na mózg i układ nerwowy);

          - neuropsycholog.

Etap 3:  

Jeżeli demencja zostanie zdiagnozowana, pacjent przejdzie dalsze testy w celu ustalenia 

rodzaju demencji, jej rozwoju i leczenia.

Etap 4: 

Bieżąca ocena demencji w celu monitorowania faktycznego stanu zdrowia i funkcji 

poznawczych osoby z chorobą otępienną. Badanie stanu ogólnego, co uległo poprawie lub 

pogorszeniu.

Typowe etapy diagnozy choroby otępiennej
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4.2.1. Uzyskanie diagnozy demencji

Demencja i podstawowa opieka

Według niektórych badaczy, dla większości osób ich lekarz ogólny jest pierwszą osobą, która 

pokieruje ich diagnozą. Lekarz rodzinny jest zazwyczaj pierwszym punktem kontaktowym dla 

osób mających problemy z pamięcią lub dla członków ich rodzin.

Badania przeprowadzone przez Alzheimer's Europe pokazują, że między krajami 

partnerskimi projektu istnieją różnice w dostępie do specjalistów, którzy mogą zdiagnozować 

demencję, a mianowicie:

W Bułgarii, we Włoszech i w Polsce osoby doświadczające zmian pamięci nie mają 

bezpośredniego dostępu do opieki zastępczej. Potrzebują skierowania od swojego lekarza 

rodzinnego, aby uzyskać dostęp do specjalisty. W takich przypadkach lekarz rodzinny dokonuje 

wstępnej oceny poznawczej (pamięć, myślenie i rozumowanie), wyklucza inne dolegliwości, 

które można leczyć, a następnie przekazuje pacjentów do specjalistycznej oceny w przypadku 

podejrzenia demencji.

W Polsce w przypadku niektórych specjalistów potrzebne jest skierowanie (np. neurolog i 

geriatra), podczas gdy do innych nie jest to wymagane.

W Grecji osoby z problemami z pamięcią mają możliwość odbycia wizyty u lekarza 

rodzinnego lub samodzielnego udania się do specjalisty w swoim publicznym systemie opieki 

zdrowotnej.

W Turcji, osoby z problemami z pamięcią mogą skorzystać z możliwości samodzielnego 

udania się do specjalisty w swoim publicznym systemie opieki zdrowotnej.

Ponadto, w Polsce i Grecji lekarz rodzinny może zdiagnozować demencję, podczas gdy w 

Bułgarii, Turcji i we Włoszech lekarze rodzinni nie mają kwalifikacji do postawienia diagnozy 

demencji.



25

Demencja i wtórna opieka

Wyniki takich samych badań, jak te, które zostały przeprowadzone w Europie w przypadku 

choroby Alheimera, pokazują że czołowi specjaliści zaangażowani w diagnozowanie demencji, 

to:

• neurolog;

• psychiatra lub neuropsychiatra;

• geriatra. 

Najczęstszymi lekarzami specjalistycznymi do diagnozowania demencji są neurolodzy. 

W większości krajów krajów, neurolodzy, psychiatrzy i geriatrzy są jednakowo 

wykwalifikowani do diagnozowania demencji, a decyzja, do którego specjalisty należy 

skierować pacjenta zależy od rodzaju jego problemów z pamięcią, preferencji lekarza 

pierwszego kontaktu, rodzaju demencji lub wieku danej osoby.

4.2.2. Diagnozowanie demencji

Prawidłowe rozpoznanie otępienia jest ważne, aby zapewnić odpowiednie leczenie i pomoc. 

Jeśli krewni martwią się o zdrowie członka rodziny, powinni porozmawiać ze swoim lekarzem 

rodzinnym.

Jeśli lekarz podejrzewa jakąkolwiek formę demencji, może skierować osobę do kliniki 

pamięci lub innej specjalistycznej kliniki, w której pacjent będzie poddany testom oraz zostanie 

z nim przeprowadzona rozmowa.
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  Poniżej przedstawiono narzędzia oceny stanu pacjenta.

Narzędzia oceny demencji są specyficzne, ale mają wspólne instrumenty, w tym:

Pytania dotyczące problemów rodzinnych i objawów osoby zagrożonej demencją – 

trudności z codziennymi zadaniami, trudności w komunikacji, itp.;

Pytanie dotyczące ogólnego stanu zdrowia i historii medycznej danej osoby – ogólny 

stan, co uległo poprawie, a co się pogorszyło;

Badanie  ze szczegółowymi testami neurologicznymi;

Wypełnienie przez pacjenta testu w celu sprawdzenia jego pamięci, mowy i umiejętności 

rozwiązywania problemów.

Typowe narzędzia oceny demencji 

W zależności od objawów i rodzaju demencji, specjalista może zaoferować inne techniki 

diagnostyczne, w tym:

Testy neuropsychologiczne;

• Skany mózgu – MRI (obrazowanie rezonansem magnetycznym) lub CT (tomografia 

komputerowa) – stosowane w diagnozowaniu wszystkich rodzajów demencji;

• Badania krwi, testy moczu, kału, badanie toksykologiczne, testy tarczycy;

• Nakłucie lędźwiowe (sporadycznie) – w przypadku podejrzewania wystąpienia 

choroby Alzheimera;

• Skan SPECT (tomografia komputerowa z emisją pojedynczego fotonu) – w 

przypadku podejrzenia ryzyka otępienia z ciałami Lewy'ego;

• Ocena psychiatryczna;

• Badania genetyczne.

Jeżeli objawy są łagodne lub przyczyna jest niepewna, lekarz prawdopodobnie będzie chciał 

poszukać dalszych zmian w miarę upływu czasu. W związku z tym, badania mogą być 

powtórzone w przyszłości, aby można było dogłębnie wyjaśnić sytuację. Uzyskane wyniki 

pozwolą lekarzowi uzyskać informacje o wszelkich problemach z pamięcią i zdolnością 

myślenia, a także prawdopodobnej przyczynie.
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4.2.3. Ujawnienie diagnozy osobom z demencją oraz ich rodzinom

Szereg wyników badań sugeruje, że większość osób z demencją chce otrzymać diagnozę w 

jasny i przejrzysty sposób. Jednak niektórzy opiekunowie rodzinni oraz pracownicy służby 

zdrowia mogą sprzeciwiać się ujawnieniu diagnozy demencji, aby uchronić zarówno rodziny, 

jak i osoby chore przed niepotrzebnym stresem emocjonalnym.

Podejście do ujawnienia diagnozy demencji jest odmienne w krajach partnerskich projektu, 

a mianowicie:

-  Ujawnienie informacji zależy od woli rodziny: Bułgaria, Grecja, Włochy. 

- Ujawnienie decyzji zależy od specjalistów, takich jak neurolog i psychiatra:  Turcja.

-  Ujawnienie zależy od decyzji lekarza rodzinnego: Polska.

4.3. Leczenie demencji

Leczenie demencji zależy od jej przyczyny. W przypadku najbardziej postępujących 

demencji, w tym choroby Alzheimera, nie ma lekarstwa ani leczenia, które spowalnia lub 

zatrzymuje jego postęp. Jednakże istnieją leki i inne metody leczenia, które mogą pomóc w 

objawach demencji. Należą do nich: 

• Leki stosowane w leczeniu demencji;

• Leki stosowane w leczeniu schorzeń pokrewnych;

• Leki stosowane w leczeniu trudnych zachowań;

• Zabiegi bez udzialu leków;

• Terapia stymulacji poznawczej i rehabilitacji poznawczej osoby, itp.

Leczenie zależy od rodzaju demencji, zdrowia i stanu psychicznego osoby.

Tylko lekarz powinien przepisać pacjentowi leki!

Lekarz przepisujący leki może być neurologiem lub psychiatrą.
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Leczenie choroby otępiennej należy do specjalisty, który postawił diagnozę oraz lekarza 

rodzinnego. Jeżeli pacjent kontynuuje leczenie, lekarz rodzinny jest upoważniony do przepisania 

leków.

Leczenie w zależności od rodzaju demencji:

Większość leków stosowanych w leczeniu choroby 

Alzheimera tymczasowo poprawiają lub stabilizują pamięć i 

zdolność myślenia u niektórych pacjentów. Są to inhibitory 

cholinoesterazy.

Lekarze mogą również przepisywać inne leki, takie jak leki 

przeciwdrgawkowe, uspokajające i przeciwdepresyjne w celu 

leczenia problemów związanych z otępieniem, takich jak 

bezsenność, lęk, depresja i zaburzenia snu.

Rodzaj demencj

Choroba 

Alzheimera

Leczenie

Ponieważ otępienie naczyniowe jest spowodowane śmiercią 

tkanki mózgowej i miażdżycą, nie ma na to standardowego 

leczenia farmakologicznego.

Leki, które mogą spowolnić postęp demencji naczyniowej, 

to leki stosowane w leczeniu innych miażdżycowych chorób 

naczyniowych, na przykład leki cholesterolowe, leki na ciśnienie 

krwi i leki przeciwkrzepliwe. W niektórych przypadkach leki 

przeciwdepresyjne mogą pomóc złagodzić objawy związane z 

otępieniem naczyniowym.

Choroba 

Alzheimera

Leki mogą pomóc złagodzić objawy otępienia Lewy Body na 

kilka miesięcy. Lekarze mogą przepisać leki, które mogą pomóc 

w problemach ze zdolnościa myślenia, poruszaniem się lub 

snem.

Fizjoterapia, poradnictwo, psychoterapia i terapia zajęciowa 

mogą również pomóc złagodzić objawy demencji.

Demencja z 

ciałami Lewy'ego
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W tej chwili nie ma leczenia specjalnie dla otępienia 

czołowo-skroniowego. Dlatego też, nacisk kładzie się głównie 

na pomoc osobom chorym i ich opiekunom w radzeniu sobie z 

objawami w życiu codziennym.

Radzenie sobie z objawami obejmuje:

- Wsparcie ze strony terapeutów zajęciowych w celu 

utrzymania pacjenta w niezależności tak długo, jak to możliwe.

- Logopedia lub fizjoterapia, aby pomóc w objawach 

fizycznych, takich jak: problemy z połykaniem lub poruszaniem 

się.

- Wsparcie terapii mowy za pomocą alternatywnych strategii 

komunikacji dla osób z problemami językowymi - za pomocą 

określonych aplikacji na tablety lub książek z obrazkami.

- Leki przeciwdepresyjne, które mogą pomóc w radzeniu 

sobie z pewnymi przejawami zachowania u osób z tego typu 

otępieniem;

- W przypadku silnego pobudzenia lub agresji lekarz może 

początkowo ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta oraz jego 

otoczenie w celu zidentyfikowania jakichkolwiek przyczyn 

wywołujących te objawy;

- Można także rozważyć aromaterapię lub muzykoterapię, 

jeśli są one dostosowane do zainteresowań pacjenta i są dla 

niego dostępne.

Otępienie 

czołowo

-skroniowe

Choroba 

Alzheimera

Trwają badania nad demencją, przy czym ich przedmiotem są 

nowe metody leczenia w celu spowolnienia postępu zaburzeń 

poznawczych. Inne badania mają na celu zmniejszenie postępu i 

uszkodzenia mózgu z powodu nieprawidłowych białek. 

Badania mogą doprowadzić do opracowania nowych metod 

leczenia demencji.
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Oprócz leczenia przy pomocy leków istnieją inne alternatywne metody, które nie wymagają 

przyjmowania lekarstw. Niektóre zabiegi obejmują:

• Terapię stymulacji poznawczej i rehabilitację poznawczą; 

• Muzykoterapię, aromaterapię, psychoterapię, terapię sztuką i teatrem;

• Terapię mowy itp.

 Powyższe terapie są omówione w innych rozdziałach przewodnika.

Literatura wykorzystana w tym rozdziale:

1.Alzheimer's disease, https://www.alzheimersresearchuk.org/about-

dementia/types-of-dementia/alzheimers-disease/diagnosis/, accessed on 25/11/2019

2.  A l zhe imer ' s  D i sease  R i sk  Fac tors  & Prevent ion ,  B r ight  Focus 

Foundation,https://www.brightfocus.org/alzheimers/prevention-and-risk-factors, 

accessed on 7/11/2019

3. Cognitive Assessment Toolkit, A guide to detect cognitive impairment quickly and 

eficiently during the Medicare Annual Wellness Visit, Alzheimer Association, C.B. Cordell 

et al, 2013, accessed on 15/12/2019

https://www.alz.org/media/Documents/cognitive-assessment-toolkit.pdf, accessed 

on 03/12/2019

4. Dementia with Lewy bodies, https://www.alzheimersresearchuk.org/about-

dementia/types-of-dementia/dementia-with-lewy-bodies/diagnosis/, accessed on 

17/12/2019

5. Dementia with Lewy bodies: what is it and what causes it? Alzheimer society United 

Against Dementia, https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/types-

dementia/dementia-with-lewy-bodies, accessed on 11/12/2019

6. Dementia in Europe Yearbook 2014 - National care pathways for people with 

dementia living at home, https://www.alzheimer-europe.org/content/download/,  

accessed on 17/11/2019

7 . D e m e n t i a  r i s k  f a c t o r s ,  S t a n f o r d  H e a l t h  C a r e ,  2 0 1 9 , 

https://stanfordhealthcare.org/medical-conditions/brain-and-nerves/dementia/risk-

factors.html,  accessed on 30/11/2019
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8. Frontotemporal dementia, https://www.alzheimersresearchuk.org/about-

dementia/types-of-dementia/frontotemporal-dementia/diagnosis/, accessed on 

17/12/2019

9.Overview-Alzheimer's disease, https://www.nhs.uk/conditions/alzheimers-disease, 

accessed on 10/10/2019

10.Overview of Frontotemporal dementia,

https://www.nhs.uk/conditions/frontotemporal-dementia, accessed on 22/10/2019

11. Vascular Dementia, Alzheimer's Association,

https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what- is-dementia/types-of-

dementia/vascular-dementia

12. Vascular Dementia, Alzheimer's Association,

https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what- is-dementia/types-of-

dementia/vascular-dementia, accessed on  9/10/2019

13.Vascular dementia, https://www.alzheimersresearchuk.org/about-

dementia/types-of-dementia/vascular-dementia/diagnosis/, accessed on 17/12/2019

14. What Is Dementia? Symptoms, Types, and Diagnosis,

https://www.nia.nih.gov/health/what-dementia-symptoms-types-and-diagnosis, 

accessed on 03/12/2019

15. What Is Dementia?, https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-dementia, 

accessed on 07/12/2019
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5.1. Znaczenie leków w demencji

Celem leczenia osób z demencją jest zmniejszenie wszelkich objawów, utrzymanie funkcji i 

promowanie niezależności. Leki na demencję stosuje się w celu złagodzenia objawów, które 

wpływają na myślenie i pamięć, a także na objawy wpływające na nastrój i zachowanie. 

Oczywiście istnieje również wiele metod leczenia bezlekowego, takich jak wsparcie, zajęcia i 

opieka, które mogą pomóc osobie z demencją (patrz następne rozdziały).

Istnieje kilka czynników, które sprawiają, że leczenie przy pomocy leków jest tak ważne w 

przypadku demencji.  Leki na demencję poprawiają funkcję mózgu i muszą być przepisywane 

przez specjalistę. Pacjent nie powinien stosować żadnego leku bez nadzoru lekarza lub bez 

recepty. 

Regularne badania i ocena stanu pacjenta. Pacjent poddany leczeniu powinien 

regularnie sprawdzać i oceniać swój stan przy pomocy specjalisty lub zespołu specjalistów. 

Ponadto, przed rozpoczęciem podawania pacjentowi leku, należy w trakcie badań zasięgnąć 

opinii opiekuna na temat stanu podopiecznego.

Obserwacja działania leku. Lek jest przyjmowany tylko tak długo, jak długo jest 

skuteczny. Lekarz może zdecydować o zaprzestaniu przyjmowania określonego leku, jeśli 

przestanie być skuteczny w zachowaniu zdolności poznawczych i funkcjonowania pacjenta oraz 

ograniczenia zachowań związanych z demencją.

Profesjonalne podejście do zmiany stanu zdrowia. Demencja postępuje wraz z 

różnymi zmianami w funkcjach poznawczych, poruszaniu się i zachowaniu, a postępowanie w 

przypadku tych zmian wymaga profesjonalnego podejścia. Każda dramatyczna lub nagła zmiana 

stanu pacjenta powinna zostać oceniona pod kątem stanu chorobowego, który może wymagać 

leczenia, takiego jak w przypadku infekcji lub bólu. Nieleczone współistniejące problemy 

medyczne mogą prowadzić do problemów behawioralnych, szczególnie, jeśli osoba z demencją 

ma trudności z komunikowaniem się. Ani pacjent, ani jego krewni nie mogą samodzielnie 

5. ZNACZENIE STOSOWANIA LEKÓW
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decydować, jakie leczenie należy podjąć w przypadku zmian stanu chorego lub jak 

dostosowywać dawki leku.

5.2. Zasady i porady dotyczące przyjmowania leków 

5.2.1. Ogólne zasady przyjmowania leków

muszą zdawać sobie sprawę, iż w przypadku wskazania leków, ogólne zasady ich 

przyjmowania obejmują:

• Przyjmowanie leków zaczyna się od małej dawki, która z czasem jest stopniowo 

zwiększana w zależności od reakcji pacjenta w celu zwiększenia korzyści i zmniejszenia 

niepożądanych skutków ubocznych.

• Działania niepożądane są zwykle niewielkie i często ustępują po kilku miesiącach. 

Krewni, pacjent i lekarz muszą porozmawiać o skutkach ubocznych każdego leku, aby je 

rozpoznać oraz monitorować ich wpływ na stan danej osoby.

• Obserwowanie pacjenta i unikanie leków, które mogą pogorszyć pamięć i zdolność 

myślenia lub zwiększyć dezorientację pacjenta, ponieważ osoby z problemami poznawczymi 

mogą być szczególnie wrażliwe na działanie niektórych leków.

• Unikanie stosowania leków, które mogą zakłócać działanie innych leków stosowanych w 

leczeniu problemów poznawczych.

• Dokonywanie zmiany tylko jednego leku, po to, aby obserwować jego działanie.

• Regularne wizyty u lekarza podczas przyjmowania leków przez pacjenta.  W miarę 

postępu choroby i zmiany objawów, leki lub ich dawki mogą wymagać zmiany lub przerwania 

przyjmowania ich, jeżeli przestaną być skuteczne. Krewni muszą skonsultować się z lekarzem 

przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w lekach i poinformować go o wszystkich lekach 

przyjmowanych przez pacjenta, w tym na receptę, bez recepty, witamin, suplementów i ziół.
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5.2.2. Kontrolowanie przez krewnych leków przyjmowanych przez pacjenta

Specjaliści proponują kilka wskazówek, które pomogą krewnym śledzić wszystkie leki 

przyjmowane przez pacjenta:

 Sporządzenie listy leków.  Należy spisać wszystkie przyjmowane leki, w tym leki bez 

recepty i suplementy diety. Lista powinna zawierać nazwę każdego leku, ilość i porę(y) 

przyjmowania lekarstwa. Należy zanotować, który lekarz przepisał dany lek, i powód jego 

przepisania. Należy przedstawić tę listę wszystkim pracownikom służby zdrowia, w tym 

fizjoterapeutom i dentystom. Jedna kopia tego dokumentu powinna być przechowywana w 

bezpiecznym miejscu w domu, a druga w portfelu lub książeczce pacjenta.

 Utworzenie pliku.  Należy zachować wszystkie pisemne informacje dołączone do 

leków i przechowywać je tak, aby można było do nich łatwo dotrzeć.

 Sprawdzenie daty ważności na butelkach z lekami.  W sytuacji, gdy termin 

ważności leku upłynął, należy skonsultować się z lekarzem, w jaki sposób bezpiecznie się go 

pozbyć. Lekarz również poinformuje, czy pacjent potrzebuje uzupełnienia.

5.3. Bezpieczne przyjmowanie leków

Jeśli członek rodziny ma pod opieką krewnego cierpiącego na demencję, poniższe porady 

mogą być pomocne:

Poznaj podstawy medycyny. Poznaj każdy lek przyjmowany przez osobę z demencją. 

Zapytaj lekarza lub farmaceutę, dlaczego stosuje się ten lek, jakie ma pozytywne skutki, kiedy i 

jak długo dana osoba będzie musiała go zażywać, jaka jest dawka na dzień, jaki jest czas 

przyjmowania leku, co jeśli dana osoba pominie dawkę, jakie są skutki uboczne i co krewny może 

z nimi zrobić, czy występują problemy, jeśli lek jest przyjmowany z innymi lekami.

Postępuj według instrukcji. Przeczytaj wszystkie etykiety leków. Upewnij się, że krewny 

weźmie leki we właściwy sposób.
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Zwracaj uwagę na odpowiednią dawkę. Nie podawaj większej dawki leku, sądząc, że 

może to pomóc.  Wręcz przeciwnie, taka dawka może być niebezpieczna lub nawet śmiertelna. 

Nie pomijaj, ani nie podawaj połowy dawek leku na receptę, aby zaoszczędzić pieniądze. Jeżeli 

nie stać Cię na leki, porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą, na pewno będą w stanie pomóc.

  Podawaj lekarstwa o określonej porze. Niektóre osoby wykorzystują pory posiłków 

lub przed snem, jako przypomnienie o przyjęciu leku. Inne osoby używają wykresów, kalendarzy 

lub tygodniowych pudełek na pigułki. Możesz także ustawić liczniki czasu i pisać przypomnienia o 

przyjmowaniu leków.

  Włącz światło. Nigdy nie zażywaj lekarstw w ciemności, ponieważ możesz popełnić 

błąd.

 Zgłaszaj problemy. Zadzwoń natychmiast do lekarza, jeśli pacjent ma jakiekolwiek 

problemy z lekiem lub martwi się, że lekarstwo może wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

 Poinformuj lekarza, czy pacjent zażywa alkohol, tytoń i narkotyki, ponieważ te używki 

mogą wpływać na skuteczność działania leków.

 Sprawdzaj przed zaprzestaniem przyjmowania leku. Podawaj przepisane leki 

dopóki się nie skończą lub do momentu, kiedy lekarz o tym zadecyduje. Pamiętaj, że niektóre leki 

należy podawać ,,tylko w razie potrzeby”.

 Nie dziel się lekami z innymi osobami. Nie podawaj leków przepisanych Tobie innej 

osobie.

5.4. Zarządzanie lekami w chorobie Alzheimera

W przypadku chorych na Alzheimera, lekarze przedstawiają pewne konkretne techniki 

zarządzania lekami, takie jak:

 

Staraj się dopasować harmonogram przyjmowania leków do codziennej rutyny danej osoby. 

Niektóre osoby z chorobą Alzheimera śpią do późna. Inni zmieniają pory snu.
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• Użyj pojemnika na pigułki, który jest napełniany raz w tygodniu. Jeśli dana osoba 

przyjmuje leki częściej niż raz dziennie, użyj pudełka z sekcjami oznaczonymi rano i wieczorem

• Zawsze pamiętaj, aby przypominać pacjentom o przyjęciu leku. Jeśli zwykle przyjmują go 

na śniadanie, połóż pudełko z pigułkami obok miejsca, w którym jedzą lub w pobliżu ekspresu do 

kawy. Jeśli zażywają go przed snem, połóż obok szczoteczki do zębów.

• We wczesnych stadiach choroby Alzheimera pacjenci często przyjmują leki na inne 

schorzenia, ale nie przyjmują leków na chorobę Alzheimera. Koncentrują się na stanie, który już 

istnieje i nie widzą potrzeby przyjmowania większej ilości leku na inną chorobę. Dlatego też, 

potrzebują wsparcia dla tego „dodatkowego” leczenia.

• Gdy krewnego nie ma w domu, użyj budzika lub zadzwoń, aby pomóc mu zapamiętaniu 

konieczności przyjęcia leku.

• Jeżeli pacjent nie potrafi samodzielnie przyjmować leków w bezpieczny sposób, postaraj 

się działać zespołowo. Porozmawiaj z nim i dowiedz się, jakie sposoby przypominania o zażyciu 

leków i pomoc byłaby dla niego najbardziej przydatna.

• Przechowuj butelki oznakowanych leków w bezpiecznym miejscu.

5.5. Pomocne wskazówki, jak podawać leki osobie z demencją

Lekarze zajmujący się demencją wskazują na pewne pozytywne techniki ukierunkowane na 

emocje, które mogą zadziałać w przezwyciężeniu oporu pacjentów przed przyjmowaniem leków. 

Przedstawiamy je poniżej: 

Spokojna atmosfera. Zapewnij spokojne otoczenie w domu - łagodna muzyka, brak 

telewizji, żadnego zamieszania. Zarówno krewny, jak i osoba z demencją muszą czuć spokój.

Podawanie leków etapami. Podziel proces podawania leków na etapy i wyjaśnij 

pacjentowi, dlaczego to robisz.
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Konieczny jest czas.  Jeżeli pacjent czuje się ponaglany, jest przestraszony lub 

zdezorientowany tym, co powinien zrobić, należy dać mu czas.

Samodzielność. Należy pacjentowi zapewnić poczucie niezależności poprzez umożliwienie 

mu uczestniczenie w przyjmowaniu leków. Opiekun może wlać wodę do szklanki, a pacjent 

weźmie właściwą tabletkę i samodzielnie włoży ją do ust.

Jedna tabletka na raz. Zastanów się, jakie sytuacje mogą wywoływać u pacjenta opór 

przed przyjęciem tabletki. Niektóre osoby z demencją boją się widoku wszystkich butelek na 

pigułki. Dlatego też, niektórzy opiekunowie podają pacjentom jedną tabletkę na raz, co jest w 

skuteczne w przypadku takich zachowań.

Odpowiednia postać tabletek.  Jeśli pigułki są duże i pacjent ma trudności z połknięciem 

ich, po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą zmiażdż pigułki, które są kruche i wymieszaj je z 

jedzeniem. Sos jabłkowy lub jogurt sprawdzą się w takiej sytuacji. Niektóre leki są dostępne w 

postaci płynnej. Skonsultuj to z lekarzem i weź tę opcję pod rozwagę.

Przerwy. Gdy wszystko inne zawiedzie, odłóż wszystko na kilka minut, poczekaj na 

uspokojenie pacjenta, a następnie wróć do zadania leczenia za 10-15 minut.

Odmienne podejście. Pamiętaj, że zachowania będą się zmieniać w czasie, a to, co działa 

przez pewien czas, może wymagać korekty w miarę postępu choroby.

5.6. Leczenie demencji przy pomocy leków i innych alternatywnych metod

Leki przeciw otępieniu nie są jedynym rozwiązaniem i zażywanie ich często jest obarczone 

ryzykiem. Eksperci zalecają stosowanie leków po wypróbowaniu metod bezlekowego leczenia 

lub przynajmniej w połączeniu z tymi metodami Alternatywne podejścia obejmują różne 

działania profilaktyczne i terapeutyczne, przy czym niektóre z nich przedstawione zostały w 

przewodniku.

Niemniej jednak, krewni muszą znać dwa najważniejsze powody szybkiego uzyskania 

pomocy medycznej:
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Jeśli krewny nie czuje bezpiecznie (z powodu agresji, przemocy lub nieprzewidzianych 

zachowań pacjenta). W sytuacji, gdy chory nie przestaje uderzać, atakować, rzucać 

przedmiotami lub stosować inne rodzaje przemocy oraz groźby, najbezpieczniejszym sposobem 

mitygowania tego rodzaju zachowań jest poinformowanie o tym lekarza. Zadbaj o siebie! W 

takiej sytuacji zastosowanie leków będzie uzasadnione.

Jeśli problemy pacjenta ze snem zakłócają sen krewnego. Jeśli osoba z demencją zakłóca sen 

w całym gospodarstwie domowym, poinformuj o tym swojego lekarza. Istnieją sposoby na 

optymalizację snu osoby z demencją, przy czym rozwiązanie problemu ze snem poprawia jakość 

życia wszystkich zaangażowanych osób.

Literatura wykorzystana w tym rozdziale:

1. Allen, K. Refusing to Take Medications: Tips for the Alzheimer's Caregiver, 2011, 

https://www.brightfocus.org/alzheimers/article/refusing-take-medications-tips-

alzheimers-caregiver, accessed on 20/11/2019

2. A l z h e i m e r ' s  a n d  M a n a g i n g  M e d i c a t i o n , 

https://www.webmd.com/alzheimers/alzheimers-manage-medications#1 

3. M a n a g i n g  M e d i c i n e s  f o r  a  P e r s o n  w i t h  A l z h e i m e r ' s , 

https://www.nia.nih.gov/health/how-alzheimers-disease-treated, accessed on 

15/12/2019.

4. M a n a g i n g  M e d i c i n e s  f o r  a  P e r s o n  w i t h  A l z h e i m e r ' s , 

https://www.nia.nih.gov/health/managing-medicines-person-alzheimers, accessed on 

15/12/2019

5. Tidy, C. Medication and Treatment for Dementia, 2018, https://patient.info/brain-

nerves/memory-loss-and- dementia/medication-and-treatment-for-dementia#nav-2, 

accessed on 20/12/2019
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6.1. Kim są opiekunowie?

Opiekun dba o potrzeby pacjenta poza kontekstem medycznym. Takie osoby często pracują 

bezpłatnie i mogą być krewnymi lub przyjaciółmi pacjenta wymagającego długoterminowej 

opieki z powodu przewlekłej choroby, niepełnosprawności lub innej wyniszczającej choroby.

Opiekunami mogą być młodzi ludzi, którzy opiekują się niepełnosprawnymi lub starszymi 

rodzicami oraz starsi rodzice opiekujący się niepełnosprawnymi dorosłymi dziećmi.

Opiekun:

• Zapewnia bezpośrednią opiekę (mycie, ubieranie, gotowanie, itp.);

• Zapewnia pośrednią opiekę (wykonywanie czynności prawnych w imieniu pacjenta);

• Zapobiega i interweniuje w nagłych przypadkach;

• Obserwuje, czy u obłożnie chorych pacjentów nie ma jakichś zmian pod kątem zdrowia 

fizycznego lub emocjonalnego.

Bycie opiekunem może być zajęciem pełno- lub niepełno etatowym, jednak osoba 

sprawująca opiekę musi spełniać wszystkie potrzeby związane z opieką nad pacjentem. Dlatego 

praca ta zaczyna się od zaspokojenia fizycznych potrzeb pacjenta, takich jak sprzątanie domu, 

zapewnianie posiłków i podawanie leków, po sprawowanie czynności administracyjnych, takich 

jak pilnowanie spraw pacjenta, troszczenie się o jego prawa, zarządzanie emeryturą, płacenie 

czynszu itp. Opieka obejmuje również udzielanie wsparcia emocjonalnego w celu stymulowania 

pacjenta do codziennych czynności, w zależności od stanu jego zdrowia i możliwości. Z czasem 

taka sytuacja może doprowadzić do obciążenia emocjonalnego opiekuna, co może objawiać się 

uczuciem niepokoju, depresji, niepokoju i bezsenności.

6.2. Na czym polega wypalenie zawodowe opiekunów?

Wypalenie opiekuna to stan wyczerpania fizycznego, emocjonalnego oraz psychicznego, 

który wpływa na opiekunów i powoduje zmiany w ich nastawieniu. Opiekunowie koncentrują się 

6. SYNDROM WYPALENIE ZAWODOWEGO OPIEKUNÓW 

I KREWNYCH PACJENTÓW Z CHOROBĄ ALZHEIMERA(CEIPES)
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wyłącznie na opiece nad pacjentem, ignorując własne potrzeby. Często uważają swoją pracę za 

niewystarczającą, jednocześnie doświadczając stresu i zmęczenia. Mogą czuć się samotni, bez 

wsparcia lub niedoceniani.

Według światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wypalenie zawodowe jest syndromem 

wynikającym z chronicznego stresu związanego z pracą, z objawami charakteryzującymi się 

uczuciem wyczerpania energii lub zmęczenia, zwiększonym dystansem mentalnym do pracy, 

uczuciem negatywizmu lub cynizmu związanego z pracą . 

Pomimo faktu, iż zespół wypalenia zawodowego wpływa na zdrowie i może być powodem, 

dlaczego ludzie szukają kontaktu ze służbą zdrowia, nie jest on uznany przez WHO za stan 

zdrowia, ale jedynie za zjawisko zawodowe, jako że odnosi się do sytuacji w kontekście 

zawodowym i nie powinno być stosowane do opisywania doświadczeń w innych obszarach życia.

Wypalenie zawodowe zdefiniowano, jako połączenie wyczerpania emocjonalnego, 

depersonalizacji i słabych osiągnięć osobistych. Wypalenie rodzi się z chronicznego narażenia na 

niekontrolowane stresory w środowisku pracy. Kiedy nie można ich zneutralizować, osoby 

narażone na te czynniki stopniowo rozwijają zespół wypalenia zawodowego. Taka sytuacja ma 

miejsce, gdy opiekunowie zaczynają odczuwać bezradność, beznadziejność i bezsilność  .

Rośnie zainteresowanie oceną wpływu choroby Alzheimera na opiekunów rodzinnych. 

Nacisk kładziony jest na ocenę ciężaru nałożonego na opiekuna, „ciężaru” lub „trudu'' udzielanej 

pomocy. Ta koncepcja jest wielowymiarowa i obejmuje nie tylko sferę fizyczną zaspokajania 

potrzeb drugiej osoby lub umiejętność udzielania im pomocy, ale także potrzeby psychologiczne 

i emocjonalne oraz zdolność opiekuna do adaptacji. 

Makro-obszary brane pod uwagę przy ocenie ciężaru tego obciążenia to: fizyczny, 

psychologiczny, emocjonalny, społeczny i finansowy.

• Obciążenie fizyczne: opiekunowie z jednym lub kilkoma objawami fizycznymi 

wykazują wyższy poziom wyczerpania emocjonalnego;

• Obciążenie psychiczne: z powodu stresu opiekunowie mogą wykazywać niepokój, 

wycieńczenie, stres, bezsenność, zmartwienie, a czasem objawy psychiczne, takie jak depresja. 
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Nasilenie objawów psychicznych może być związane z pogorszeniem funkcji poznawczych i 

poziomem zależności danej osoby (wysoki odsetek depresji i lęku stwierdzono wśród osób 

opiekujących się chorymi z demencją w porównaniu z ogólną populacją);

• Obciążenie emocjonalne: drażliwość, smutek, zmęczenie i poczucie winy. Na objawy 

te mają wpływ warunki behawioralne i psychologiczne pacjentów. Przyjęcie roli członka rodziny 

pacjenta z chorobą Alzheimera może ograniczyć niezależność opiekuna, powodując wzrost 

drażliwości i stresu, wpływając na relacje.

• Obciążenie społeczne: godziny opieki dziennej, obciążenie opieką i zmiana 

codziennych czynności życiowych powodują stopniowe wycofywanie się z życia społecznego.

• Obciążenie finansowe: opiekun musi skrócić czas pracy, co generuje ewentualny 

spadek dochodów, przy jednoczesnej konieczności pokrywania kosztów profesjonalnej pomocy 

medycznej. Obciążenie finansowe ma wpływ na sferę psychologiczną, emocjonalną i społeczną, 

w szczególności zwiększony stres, problemy ze zdrowiem psychicznym i skrócony czas spędzany 

z innymi członkami rodziny.  

6.3. Objawy wypalenia zawodowego opiekunów

Jak wspomniano wcześniej, wypalenie jest stanem wyczerpania emocjonalnego, 

psychicznego i fizycznego spowodowanego nadmiernym oraz długotrwałym stresem.  

Konieczność radzenia sobie z długotrwałym, nadmiernym obciążeniem pracą, problemami 

rodzinnymi i wyłączną opieką krewnego są przyczyną nerwowego wyczerpania i stresu. 

Stres może zakończyć się wypaleniem, co jest bardzo częstym zjawiskiem pomiędzy 

opiekunami i osobami stale opiekującymi się osobami starszymi lub chorymi.

Ogólnie wypalenie zmniejsza produktywność i energię opiekuna, który czuje się coraz 

bardziej bezsilny, odczuwa beznadziejność sytuacji i w związku z tym całkowicie traci motywację. 

Naturalne jest odczuwanie nudy, przepracowania lub bycia niedocenionym, gdzie taka sytuacja 

wymaga od opiekuna wykazania dużej siły woli i determinacji.

Jednakże, gdy ten stan jest trwały, to może oznaczać pierwsze oznaki wypalenia 

zawodowego.
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Negatywne skutki wypalenia zawodowego mogą wpływać na inne dziedziny życia, w tym 

dom, pracę i aktywność społeczną. Wypalenie może powodować długotrwałe zmiany, 

sprawiając, że organizm staje się podatny na choroby takie, jak przeziębienie i grypa. Jest to 

szczególnie prawdziwe w przypadku opiekunów, którzy ze względu na intensywność swojego 

zaangażowania emocjonalnego doświadczają rosnących wysokich wskaźników załamania 

emocjonalnego.

Typowe objawy wypalenia zawodowego:

• Wypieranie świadomości wypalenia oraz odczuwanie jego skutków;

• Złość skierowana w stronę pacjenta, ponieważ opiekun nie może funkcjonować tak, jak 

kiedyś;

• Niepokój związany z przyszłością, nieuchronnością pewnych działań;

• Drażliwość wywołująca negatywne reakcje i działania;

• Poczucie bezradności i beznadziejności;

• Oderwanie od znajomych (izolacja emocjonalna i fizyczna);

• Brak koncentracji, co utrudnia wykonywanie zadań;

• Brak zainteresowanie czynnościami, które wcześniej sprawiały satysfakcję;

• Brak motywacji;

• Brak energii, doświadczanie ciągłego zmęczenia;

• Problemy zdrowotne, zmiana apetytu i masy ciała, niski układ odpornościowy, bóle ciała;

• Zmiany w rytmie snu spowodowane obawami i brakiem możliwości zrelaksowania się;

• Uczucie chęci samookaleczenia się lub uczynienia krzywdy pacjentowi, którym się 

opiekują;

• Nadmierne spożywanie alkoholu lub narkotyków;

• Zaniedbanie osobistych potrzeb i zdrowia. 

6.4. Przyczyny wypalenia zawodowego opiekunów

Jak już wcześniej wspomniano, wypalenie opiekuna wynika ze zmęczenia psychofizycznego z 

powodu stresującej natury wykonywanej pracy.

Stres związany z udzielaniem pomocy można sklasyfikować według następujących trzech 

kryteriów:
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•  Obiektywne: stres wywołany codziennymi czynnościami, takimi jak troszczenie się o 

higienę pacjenta, sprzątanie domu, przygotowywanie posiłków, dbanie o leczenie pacjenta, 

radzenie sobie z problemami wywołanymi przez problematyczne zachowanie podopiecznego, 

branie odpowiedzialności za kontakty z opieką zdrowotną, której pacjent podlega.

•  Subiektywne: stres spowodowany tym, w jaki sposób opiekun przeżywa ogólną 

sytuację, jego poczucie gniewu i straty z powodu osobistych poświęceń, udręka spowodowana 

cierpieniem ukochanej osoby, niestabilność emocjonalna związana z postępem choroby lub 

niepokój związany z długim czasem jej trwania.

•  Instytucjonalne: stres wywołany trudnościami ze znalezieniem odpowiednich 

informacji oraz wsparcia.

Pośród głównych przyczyn można znaleźć;

Nieporozumienie co do roli opiekuna: oddzielenie roli opiekuna od innych, takich jak,  

małżonek, dziecko, przyjaciel, itp. może być trudne.

• Nierealistyczne oczekiwania: myśl, iż osobiste zaangażowanie opiekuna będzie 

miało pozytywny wpływ na zdrowie i szczęście bliskiej osoby, jest nierealne w przypadku 

pacjentów cierpiących na postępującą chorobę taką, jaką jest choroba Alzheimera. 

• Nieuzasadnione wymagania: opiekun narzuca sobie nadmierne obciążenia.

•  Perfekcjonizm: należy skupić się na tym, co trzeba zrobić, aniżeli na tym, czego nie 

udało się osiągnąć.

• Niekończące sie zadania: doprowadzenie opiekuna do poczucia, że niczego nie 

dokonał.

•  Zastosowanie określonego rytmu prac: planowanie tylko tych zadań, które można 

wykonać w określonym czasie.

• Zadania niemożliwe do wykonania: opiekunowie powinni wykonywać tylko takie 

zadania, które są w stanie przeprowadzić.

• Poświęcenie: wykonywanie zadań, za które opiekun nie jest odpowiedzialny 

nieuchronnie prowadzi do jego zniechęcenia.

• Niewypowiedziane uczucia: brak wyrażania uczuć lub przemyśleń może powodować 

problemy.
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Brak kontroli: frustracja wywołana brakiem środków lub umiejętności  koniecznych do 

skutecznego planowania i organizowania opieki nad pacjentem .

6.5. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Kiedy uczucie wypalenia zaczyna się pojawiać, należy skupić się na strategiach, które będą 

miały głębszy wpływ i spowodują trwałe zmiany.

Należy znaleźć kogoś godnego zaufania, aby móc podzielić się z tą osobą uczuciami oraz 

frustracjami.

Porozmawiaj ze specjalistą: terapeuci i pracownicy socjalni są odpowiednio 

przeszkoleni, aby udzielić wparcia osobom, które zmagają się z szerokim spektrum fizycznych i 

emocjonalnych problemów.  

•   Skorzystaj z dostępnych usług opiekuńczych, począwszy od kilku godzin w domu do 

umieszczenia podopiecznego w domu opieki.

• Zgłębiaj wiedzę: im więcej wiadomo na temat choroby, tym skuteczniejsza będzie 

opieka sprawowana nad pacjentem.

•  Wyznacz realistyczne cele: należy pamiętać, iż choroba Alzheimera jest 

postępującym schorzeniem.

•  Ciesz się z małych zwycięstw: zamiast odczuwania zniechęcenia, należy pamiętać, 

że każdy wysiłek ma znaczenie.

• Ćwicz akceptację: należy unikać emocjonalnej pułapki w odczuwaniu współczucia i 

szukania osób, które można by obarczyć odpowiedzialnością za daną sytuację;

•  Wybierając zawód opiekuna: należy pamiętać o tym, co nami powodowało przy 

podejmowaniu tej decyzji.

•  Okaż pozytywne nastawienie: zastanów się, w jaki sposób sprawowana opieka 

sprawiła, że jesteś silniejszą osobą oraz jak bardzo zbliżyłaś/eś się do podopiecznego.

• Znajdź dla siebie chwilę wolnego czasu: wykorzystaj wolny czas na czytanie, spacer 

lub relaksującą kąpiel.

• Poznaj swoje własne ograniczenia: często sprawdzaj stan swojego zdrowia, 

umawiaj się na wizyty lekarskie.

•  Naucz się puszczać w niepamięć: unikaj stresujących sytuacji, których nie można 

kontrolować, skup się na tym, co można i potrafi się robić, zastanów się przed podjęciem decyzji.



• Zrób listę codziennych czynności i zadań: przekaż część obowiązków innym 

osobom:

• Dbaj o siebie: dobrze się odżywiaj, ćwicz i śpij odpowiednio długo. Opiekując się 

pacjentem, nigdy nie zaniedbuj swojego zdrowia;

•  Zrozum własne uczucia: negatywne odczucia dotyczące niektórych obowiązków są 

normalne, nie oznacza to, że ktoś jest złym opiekunem;

• Podtrzymuj osobiste relacje: rodzina i przyjaciele mogą odgrywać istotną rolę 

wsierającą. 

6.6. Wskazówki, jak postępować w przypadku wypalenia zawodowego

•  Opiekunowie nie zawsze łatwo przyznają, że potrzebują pomocy w radzeniu sobie w 

stresujących sytuacjach lub rozpoznają syndrom wypalenia, zanim zmęczenie i stres 

emocjonalny staną się krytycznymi problemami.

•  Kiedy opiekun uświadamia sobie, że doświadcza nie tylko stresu, ale ten stan jest ciągły, 

ważne jest, aby jak najszybciej szukał profesjonalnej pomocy, aby uzyskać potrzebną mu opiekę 

i ulgę. 

•  Profesjonalna opieka może nie być konieczna, ale opiekunowie mogą wykonać 

następujące czynności, aby uzyskać pomoc:

• Zdobyć informacje, jakie społeczne środki są dostępne: programy opieki 

dziennej dla osób dorosłych, pomoc w domu, wizyty pielęgniarek i dostarczanie posiłków, to 

tylko niektóre usługi, które mogą być dostępne, aby wspomóc opiekunów w realizacji 

codziennych zadań. Opiekunowie powinni oszacować swoje potrzeby i skontaktować się z 

lokalnymi programami i usługami.

•  Uzyskać pomoc i znaleźć wsparcie: całodobowa infolinia, społeczność internetowa i 

lokalne grupy wsparcia są dobrymi źródłami dla zapewnienia komfortu i wsparcia. Jeżeli stres 

stanie się przytłaczający, należy szukać profesjonalnej pomocy.

•  Dołączyć do grupy wsparcia opiekunów: pomaga to dzielić problemy z ludźmi, 

którzy doświadczają podobnych sytuacji.

45
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•  Rozdzielić obowiązki: czasami istnieje potrzeba podziału zadań opiekuńczych 

związanych z załatwianiem wizyt lekarskich dla podopiecznego, opieki, spraw finansowych lub 

zakupów. Zaakceptowanie zaoferowanej pomocy jest czymś właściwym.

•  Zdobywać wiedzę, aby zostać wykształconym opiekunem: zwiększenie 

umiejętności opiekuńczych jest konieczne dla opiekunów w miarę pogłębiania się objawów 

choroby Alzheimera u pacjenta.

 Głośno wyrażać swoje myśli i obawy, jeżeli służy to poprawie sytuacji.

•  Angażować pacjenta z chorobą Alzheimera w różne zajęcia: będzie to korzystne 

dla obu osób – pacjenta i opiekuna.

• Regularnie stosować techniki relaksacyjne, takie jak medytacja, ćwiczenia 

oddechowe, joga, progresywne rozluźnienie mięśni oraz ćwiczenia wykonywane wspólnie z 

podopiecznym.

  Znaleźć czas dla siebie: spędzanie czasu wolnego robiąc coś, co sprawia 

przyjemność, ustalenie własnych priorytetów, dbanie o siebie i zwracanie uwagi na to, kiedy 

pojawią się pierwsze oznaki stresu.

•  Ustalić regularny system monitorowania: poproszenie znajomego o dzwonienie o 

tej samej porze dnia w celu sprawdzenia najnowszych informacji dotyczących opieki nad 

pacjentem.

• Należy dbać o odpowiednią porcję snu: im mniej opiekun śpi, tym mniej jest 

produktywny, na czym ucierpi jego umiejętność radzenia sobie ze stresem. 
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Działania są kluczowe dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera lub demencję. 

Wzmocnienie funkcji, promowanie uczestnictwa w życiu społecznym i znalezienie sposobów, 

aby osoby z demencją miały sensowne i przyjemne życie, są kluczem do udanej interwencji w 

terapii zajęciowej.

Działania mogą przyczynić się do:

• Spowolnienia pogarszania się funkcji poznawczych;

• Zachowania i podtrzymywania funkcji poznawczych;

• Aktywnego włączania się do życia społecznego;

• Zwiększenia uwagi, pamięci, mowy, orientacji czasoprzestrzennej, rozumowania;

• Poprawienia funkcjonalności, funkcji psychologicznych i behawioralnych; 

• Pobudzenia umiejętności społecznych;

• Promowania dobrego samopoczucia psychicznego i zdrowia fizycznego;

• Poprawy relacji społecznych.

Aby grupy docelowe mogły łatwo przeczytać i zrozumieć, działania, zostały pogrupowane, 

jako ćwiczenia pamięci, działania psychomotoryczne, działania twórcze, zajęcia sportowe itp.

Ponadto, wszystkie te działania zostały wyjaśnione w odniesieniu do poniższych kryteriów:

Grupy docelowe: która aktywność jest korzystna dla pacjentów.

Cel: cel tych działań i ich korzyści.

Materiały: jakiego rodzaju środki materiały są potrzebne podczas wykonywania czynności.

 Metoda: w jaki sposób należy prowadzić działania i ich metodologia.

7. DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE W PRZYPADKU DEMENCJI

I POCZĄTKOWYCH ETAPÓW CHOROBY ALZHEIMERA

Należy skoncentrować się na osobie, a nie na sytuacji. Staraj się 

dopasowywać ludzi do działań odpowiadających ich wiedzy i doświadczeniu.

Należy pamiętać, aby chwalić pacjenta, gdy zadania są poprawnie wykonane, i 

werbalnie zachęcać go do znalezienia prawidłowych odpowiedzi lub rozwiązań bez 

wykonywania zadania za nich. Należy postępować elastycznie, udzielać prostych 

wskazówek, dać czas na wykonanie zadań lub przejść do łatwiejszych zadań.



48

Istnieje wiele gier, które wzmacniają pamięć, stymulują aktywne myślenie oraz zmniejszają 

zapominanie z powodu starzenia się.

Trening mózgu dla seniorów jest dostępny w różnych formatach, od klasycznych gier 

planszowych rozgrywanych w młodości po gry z nowoczesnymi technologiami na telefonach, 

tabletach i komputerach.

Gry pamięciowe pomagają mózgowi skupić się na przywoływaniu ostatnio zdobytych informacji. 

Seniorzy mogą również przekształcić codzienne czynności w trening mózgu, próbując zapamiętać 

listy zakupów oraz przedmioty znajdujące się w pokoju lub na biurku.

Gry można również dostosować do różnych poziomów trudności, a zasady można dopasować do 

indywidualnego stanu i warunków pacjenta. Dobrze jest zacząć od łatwiejszego ćwiczenia, które 

pozytywnie wpłynie na osobę dając jej poczucie sukcesu. Aby zwiększyć trudność gier, seniorzy 

mogą zostać poproszeni o przeliterowanie odpowiedzi i zsumowanie punktów w myślach. Aby 

zmniejszyć poziom trudności, seniorzy mogą łączyć się w zespoły (z opiekunem lub inną osobą 

wspierającą), limity czasowe można wydłużyć, a w przypadku niektórych gier można zaoferować 

wiele opcji.

7.1. ĆWICZENIA PAMIĘCIOWE
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Ø Codzienne czynności

Grupa docelowa: Ta czynność jest korzystna dla pacjentów znajdujących się we wczesnym 

i średnim stadium demencji.

Cel: Identyfikowanie codziennych wydarzeń, wyjaśnienie wydarzeń i działań, zrozumienie 

czasu i miejsca oraz sytuacji przyczynowych.

Materiały: Karty obrazkowe codziennych wydarzeń i przedmiotów w domu.

Metoda: Karty przedstawiające rutynowe czynności i obowiązki kładzie się na stole. Pacjent 

zachęcany jest do omówienia każdej karty i określenia swojej relacji z nimi.

Ø Rozpoznawanie obiektów

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym i 

średnim stadium.

Cel: Rozpoznawanie nazw przedmiotów i sytuacji napotkanych w codziennym życiu. 

Przyswajanie nowych faktów w celu budowania wiedzy i podtrzymywania umiejętności 

rozpoznawania i rozumienia obiektu. 

Materiały: Karty graficzne przedstawiające zawody, pojazdy, zwierzęta, liczby, przedmioty, 

kontrastujące koncepcje, warzywa, owoce i ubrania itp.

Metoda: Karty obrazów przedmiotów są rozmieszczone na stole, aby pacjent mógł je 

zidentyfikować i omówić.

Ø Wspominanie czasów

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym i 

średnim stadium.

Cel: Wzmocnienie pamięci pacjenta odnośnie codziennych wydarzeń z życia, postrzegania 

procesów i rozwoju koncepcji czasu.

Materiały: Zegar. Rozmiar i elementy zegara powinny być odpowiednio duże i wyraźne dla 

pacjenta.

Metoda: Zegar jest ustawiony na różne godziny, a pacjent jest proszony o poinformowanie, 

co robi o tej godzinie. Na przykład, jeśli pacjent mówi, że budzi się i myje twarz o godzinie 11 w 

nocy, wtedy zegar jest pomocny w znalezieniu prawidłowej odpowiedzi.
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Ø Rozpoznawanie dźwieków

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów w każdym stadium demencji.

Cel: Rozpoznawanie i rozumienie słyszanych dźwięków i podtrzymywanie uwagi. 

Materiały: Słuchawki, odtwarzacz CD i nagrania odgłosów zwierząt, pojazdów, pogody, osób, 

które znają, ulubionej muzyki i innych nagranych dźwięków.

Metoda: Nagrania odgłosów zwierząt, pojazdów, deszczu, wiatru itp. Dźwięki są 

odtwarzane dla pacjenta, który następnie jest proszony o nazwanie ich. W razie potrzeby 

podawane są wskazówki i pacjent jest zachęcany do dyskusji na temat odgłosów.

Ø Pogoda i pory roku

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów w każdym stadium demencji.

Cel: Zwiększanie świadomości sensorycznej, uzyskiwanie wiedzy na temat pór roku i 

informacji sezonowych oraz podkreślanie związku czynników pogodowych z codziennymi 

wydarzeniami z życia.

Materiały: Karty graficzne przedstawiające pogodę i pory roku.

Metoda: Na stole umieszczona jest karta przedstawiające pory roku lub pogodę. Opiekun 

rozmawia z pacjentem o tym, co zostało przedstawione. Pacjent jest proszony o rozmowę o 

pogodzie i porach roku. Ponadto, jeśli jest to dla niego interesujące, można sporządzić prosty 

dziennik pogody, a następnie omówić go.

Ø Wyszukiwanie różnic

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów w każdym stadium demencji.

Cel: Podtrzymanie uwagi, zdolności koncentracji i poprawa pamięci.

Materiały: Zdjęcia lub karty przedstawiające nietypowe lub absurdalne sytuacje.

Metoda: Na stole są porozkładane zdjęcia przedmiotów, ludzi lub zwierząt, znajdujących się 

w nietypowych miejscach.
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Ø Tworzenie skojarzeń

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów w każdym stadium demencji.

Cel: Podtrzymywanie związków z codziennymi wydarzeniami z życia.

Materiały: Karty graficzne przedmiotów, ludzi, zawodów, zwierząt, pór roku, jedzenia itp. 

oraz zagadnień odnoszących się do nich.

Metoda: Karty są mieszane na stole. Pacjent dostaje jedną z nich i jest poproszony o 

wypowiedź na jej temat.  Następnie jego rozmówca prosi go o znalezienie innych powiązany z 

nią kart. Cała zadanie można kontynuować poprzez zadawanie pytań: kto, co, kiedy, gdzie, 

dlaczego.

Ø Dokończenie opowiadania

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów w każdym stadium demencji.

Cel: Skupienie się na temacie, przywoływania i opisywanie historii.

Materiały: Krótkie i proste opowiadania.

Metoda: Pacjenci są poinformowani, że wysłuchają opowiadania. Prosta historia urywa się 

tuż przed końcem. Następnie zadawane są pytania, aby sprawdzić, czy pacjent rozumie 

wydarzenia w opowiadaniu. Następnie pacjenci proszeni są o wypowiedzenie się, w jaki sposób 

zakończyliby tę historię. Osoby z łagodnymi do zaawansowanych stadiami otępienia proszeni są 

o wysłuchanie historii i komentarz, natomiast pacjenci z łagodną demencją zachęcani są do 

samodzielnego czytania lub opowiadania historii.

Ø Wspomnienia, rozpoznawanie twarzy, rozumienie relacji

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów w każdym stadium demencji.

Cel: Ćwiczenie orientacji czasoprzestrzennej, zachowanie relacji ze zdarzeniami życiowymi, 

pomoc i utrzymywanie związku z rzeczywistością.

Materiały: Osobiste zdjęcia pacjenta w młodości, imprezy rodzinne, takie jak wesela, 

przyjęcia, pikniki itp. Zdjęcia z czasopism przedstawiające te wydarzenia.

Metoda: Zdjęcia przedstawiające przeszłe wydarzenia umieszczone są na stole. Pacjent jest 

zachęcany do opowiedzenia, kto jest na zdjęciach, gdzie i kiedy zostały one zrobione oraz w 

jakich okolicznościach.
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Ø Rozwiązywanie problemów

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów w każdym stadium demencji.

Cel: Wykorzystanie wyobraźni i utrzymanie relacji z codziennymi wydarzeniami z życia.

Materiały: Wygodne otoczenie, w którym można usiąść i porozmawiać z pacjentem.

Metoda: Pacjent jest poproszony o to, aby wyobraził sobie siebie w różnych sytuacjach. Na 

przykład: 

     Opiekun: Jesteś głodny. Co powinieneś zrobić?

     Pacjent: Powinienem coś zjeść.

     Opiekun: Jest Ci zimno. Co powinieneś zrobić?

     Pacjent: Powinienem założyć sweter.

Role zostają odwrócone, a pacjent będzie zachęcany do zadawania opiekunowi pytań. Można 

podać błędne odpowiedzi, aby sprawdzić, czy pacjent rozumie sytuację.
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Uczenie się psychomotoryczne to związek między funkcjami poznawczymi a ruchem 

fizycznym.

Uczenie się psychomotoryczne przejawia się w umiejętnościach fizycznych, takich jak ruch, 

koordynacja, manipulacja, zręczność, wdzięk, siła, działania szybkościowe, które wykazują 

doskonałe lub ogólne zdolności motoryczne, niezbędne do precyzyjnego korzystania z 

instrumentów, narzędzi i chodzenia.

Działania psychomotoryczne wzmacniają i utrzymują:

• drobne i duże zdolności motoryczne mięśni;

• koordynację ręka-oko;

• koordynację dotyku, wzroku i dźwięku z procesem myślowym;

• koncentrację;

• umiejętności komunikacyjne;

• umiejętności rozpoznawania obiektów i nazewnictwa;

• nazywanie i rozróżnianie kolorów;

• rozpoznawanie kształtu i obiektu;

• umiejętności poznawcze.

7.2. DZIAŁANIA PSYCHOMOTORYCZNE
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Ø Czynnośći związane z cięciem

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów we wczesnym stadium 

demencji.

Cel: Utrzymanie koordynacji ręka / oko, ruchliwości nadgarstka, zręczności i koncentracji 

dłoni.

Materiały: Nożyczki i materiał do cięcia.

Metoda: Pacjent otrzymuje nożyczki i kawałek papieru z prostymi i zakrzywionymi liniami 

lub przerywanymi konturami kształtów. Następnie zostaje poinstruowany, aby wykonał cięcie 

wzdłuż linii.

Ø Działania sortujące

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów w każdym stadium demencji.

Cel: Celem tej aktywności jest dokonanie przeglądu codziennej rutyny pacjenta i wydarzeń 

życiowych.

Materiały: Karty graficzne przedstawiające historię lub sekwencję zdarzeń w logicznym 

rozwoju od początku, poprzez środek, aż do końca. Tej metody można także użyć do omawiania 

określonych wydarzeń przy użyciu zdjęć lub zdjęć z czasopism.

Metoda: Na stole miesza się szereg kart przedstawiających zdarzenia, takie jak codzienna 

rutyna lub prosta historia. Pierwsza karta z serii zostaje przedstawiona pacjentowi, który 

zostanie poproszony o rozmowę na temat danego zdjęcia, a następnie zostaną mu zadane 

pytania. Pacjent jest proszony o sprawdzenie innych kart i odgadnięcie, które wydarzenie będzie 

następne. To zadanie trwa tak długo, dopóki seria zdarzeń nie zostanie ułożona na stole we 

właściwej kolejności. W przypadku wybrania niewłaściwej karty opiekun udziela wskazówek, 

które pomogą pacjentowi wybrać właściwą kartę.

Ø Kształty geometryczne

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów w każdym stadium demencji.

Cel: Wykorzystywanie geometrycznych kształtów do tworzenia obrazków osób, zwierząt, 



55

obiektów itp.

Materiały: Duży obraz wykonany z kolorowych kształtów geometrycznych.

Metoda: Duży obraz kształtów geometrycznych umieszcza się przed osobą starszą ze 

zdiagnozowaną demencją. Pacjent jest proszony o wykonanie tego samego obrazu przy pomocy 

geometrycznych kształtów.

Ø Przedmioty i ich zastosowanie 

Grupa docelowa:Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym i 

średnim stadium.

Cel: Praktyczne rozpoznawanie i identyfikacja przedmiotów oraz określanie  w jaki sposób są 

wykorzystywane w życiu codziennym. Pacjenci znajdują, dopasowują i umieszczają brakujące 

części układanki w ramce.

Materiały: Skarpetki, notatnik, papier, ołówek, łyżka, widelec, garnki i patelnie, telefon, 

torby - każdy przedmiot powszechnie spotykany w codziennym użytkowaniu.

Metoda: Pacjent skupia się na obiekcie, trzymając go w dłoni, identyfikując i wyjaśniając, 

jak, gdzie i kiedy jest używany.

Ø Parowanie I sortowanie obiektów

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów w każdym stadium demencji.

Cel: Ćwiczenie rozpoznawania kolorów, kształtów i skojarzeń.

Materiały: Skarpetki w różnych kolorach lub inne pary/grupy obiektów, zdjęcia kart pamięci, 

kształty geometryczne itp.

Metoda: Pary lub grupy obiektów są mieszane i układane na stole. Pacjent jest proszony o 

znalezienie pasującego przedmiotu w przypadku wykorzystywania par lub sortowanie takich 

samych przedmiotów. Gdy pacjent dokona prawidłowego dopasowania, jest to równoznaczne z 

prawidłową odpowiedzią. W przypadku błędnego dopasowania, pomoc udzielana jest wyłącznie 

poprzez komunikację werbalną. W przypadku pacjentów z otępieniem we wczesnym stadium 

stosuje się liczbę 10 dopasowań, a dla pacjentów w średnim stadium – 5. 
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Ø Aktywność Lego

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów w każdym stadium demencji.

Cel: Rozpoznawanie i dopasowywanie kształtów i kolorów.

Materiały: Karty graficzne przedstawiające wzory i plastikowe klocki Lego.

Metoda: Klocki Lego znajdują się na stole. Pacjent otrzymuje kartę obrazkową 

przedstawiającą prostą konstrukcję Lego. Następnie zostają poproszeni o przyjrzenie się 

obrazkom i zbudowanie takiej samej konstrukcji przy pomocy klocków Lego.

Ø Dopasowanie kształtu i koloru

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów w każdym stadium demencji.

Cel: Rozpoznawanie kolorów i kształtów.

Materiały: Karty obrazkowe przedstawiające kształty o różnych kolorach.

Metoda: Pacjenci znajdują, dopasowują i umieszczają brakujące części układanki w ramce.

Ø Rozpoznawanie kształtów i kolorów

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym i 

średnim stadium.

Cel: Praca samodzielna lub w grupie, komunikowanie się z innymi w celu wykonania zadania.

Materiały: Geometryczne kształty i wzory.

Metoda: Pacjent pracuje samodzielnie, uzupełniając projekt mozaiki, umieszczając 

prawidłowe kształty na wzorze. Ta aktywność funkcjonuje najlepiej, gdy kieruje nią opiekun.

Ø Praca z gliną

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów w każdym stadium demencji.

Cel: Utrzymanie umiejętności pracy w grupie oraz komunikacji.

Materiały: Różne kolory nietoksycznej gliny.
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Metoda: Pacjenci otrzymują różne kolory gliny i proszeni są o wykonanie kształtu obiektu, 

takiego jak filiżanka, miska, kwiat itp.

Ø Dopasowanie przędzy i wiązanie jej

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym i 

średnim stadium.

Cel: Utrzymanie umiejętności pracy w grupie oraz komunikacji.

Materiały: Przędza w różnych kolorach.

Metoda: Na stole umieszczane są krótkie odcinki przędzy w różnych kolorach. Pacjenci są 

poinstruowanie, aby znaleźli, dopasowali i związali końce dwóch kawałków przędzy tego samego 

koloru. Można to również zrobić za pomocą dwóch kawałków przędzy w różnych kolorach. 

Pierwszy pacjent rozpoczyna aktywność od wybrania dwóch kawałków przędzy, wiąże końce 

razem i przekazuje je pacjentowi, który robi to samo.

Ø Przyszywanie guzików

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym i 

średnim stadium.

Cel: Utrzymanie umiejętności pracy w grupie oraz komunikacji.

Materiały: Duży kawałek materiału, różne rozmiary i kolory guzików z dużymi otworami, 

igła i nitka.

Metoda: Pacjenci otrzymują duży kawałek materiału i guziki o różnych rozmiarach i 

kolorach. Można ich poprosić o przyszywanie guzików do tkaniny lub wzoru narysowanego na 

tkaninie.

Uwaga: Ta aktywność może nie być odpowiednia dla pacjentów z drżeniem rąk lub ciężkim 

zapaleniem stawów.
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Ø Koraliki lub guziki

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym i 

średnim stadium.

Cel: Grupowanie obiektów, liczenie, nazywanie kolorów, zrozumienie oraz postępowanie 

zgodnie z prostymi wskazówkami.

Materiały: Przędza, duże koraliki lub duże guziki w różnych kolorach oraz kształtach.

Metoda: Przędza i koraliki są umieszczane na stole. Pacjent jest proszony o nazwanie 

kolorów koralików. Przy naciąganiu koralika na przędzę, można stymulować mówienie poprzez 

zadawanie pytań, takich, jak: które pokarmy są czerwone, jaki kolor ma niebo, jakie zwierzę jest 

brązowe. Można też liczyć koraliki według liczby lub kształtu. Pacjenci mogą ćwiczyć grupowanie 

poprzez sznurowanie koralików tego samego koloru lub sznurowanie dwóch różnych kolorów, co 

drugi koralik. Aktywność trwa do momentu użycia wszystkich koralików. Pacjent może 

wykonywać proste bransoletki i naszyjniki, co powoduje zwiększenie jego samooceny.

Ø Pieczątki z warzyw lub przyborów kuchennych

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym 

stadium.

Cel: Umiejętności społeczne, praca niezależna i grupowa. Twórcze wyrażanie siebie.

Materiały: Surowe warzywa, takie jak ziemniaki, marchew, rzepa, przybory kuchenne itp. 

Gruby papier, taki jak tektura lub z torby na zakupy z brązowego papieru. Farba na bazie wody, 

naczynia, woda, pędzle, nóż do warzyw. Fartuchy lub stare koszule do ochrony odzieży. Ręczniki 

papierowe.

Metoda: Opiekunowie mogą wycinać wzory z warzyw dla pacjentów z niską zręcznością lub 

ograniczoną funkcją dłoni. Farbę na bazie wody wlewa się do płaskiego naczynia. Stemple 

warzywne są zanurzane w farbie i odwzorowane na papierze. Do malowania stempli można 

również użyć 
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Ø Dokończenie linii

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym i 

średnim stadium.

Cel: Rysowanie wzoru przy pomocy kredki lub ołówka.

Materiały: Kserokopie prostych kształtów lub przedmioty wykonane z linii przerywanych, 

ołówków lub kredek.

Metoda: Pacjenci używają ołówka lub kredki, aby narysować ciągłą linię wzdłuż linii 

kropkowanych, tworząc obraz lub projekt. Pacjent jest zachęcany do mówienia podczas 

wykonywania zadania, przy czym w trakcie tej czynności zadawane są pytania dotyczące 

rysowanego obrazka.

Ø Ręczne tkanie

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym 

stadium.

Cel:  Umiejętnośći komunikacyjne, samodzielna praca.

Materiały: Przędza i małe krosna ręczne różnego rodzaju.

Metoda: Opiekun pokazuje i pomaga pacjentowi przy obsłudze prostego ręcznego krosna 

do tworzenia małych plecionych przedmiotów.

Ø Kręgle

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym i 

średnim stadium.

Cel: Zwiększenie aktywności fizycznej.

Materiały: Zestaw plastikowych kręgli dla dzieci.

Metoda: Pacjentowi pokazano, jak przetoczyć kulę, aby przewrócić szpilki. W zależności od 

stanu fizycznego pacjenta odległość od kręgli jest większa lub mniejsza. Czynność może być 

rozwinięta poprzez liczenie przez pacjenta przewróconych kręgli.
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 Ø Wykonywanie wizerunku twarzy

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym i 

średnim stadium.

Cel: Przy pomocy palców identyfikowanie części twarzy, emocji, kształtu oraz rozpoznawanie 

obiektów.

Materiały: Zdjęcia pustych twarzy, łamigłówki i tradycyjne zabawki do budowania twarzy, 

takich jak „Pan Ziemniaczana głowa''.

Metoda: Opiekun przekazuje pacjentowi materiały, które należy zastosować w tym zadaniu. 

Następnie opisuje twarz i głowę oraz informuje pacjenta, jak należy skonstruować twarz przy 

użyciu materiałów wybranych do ćwiczenia. Podczas pracy pacjenta można przeprowadzić 

swobodną dyskusję na temat aktywności. 

Ø Działania przy użyciu narzędzi

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym i 

średnim stadium.

Cel: Podtrzymywanie umiejętności komunikacyjnych podczas ćwiczeń nadgarstków i dłoni.

Materiały: Drewniany stolik dziecięcy z narzędziami, śrubami, nakrętkami, śrubami, 

kołkami itp.

Metoda: Opiekun pokazuje, jak używać narzędzi do wykonywania różnych zadań. Pacjenci 

są proszeni, aby postępowali zgodnie z instrukcjami. Omówiono zastosowane narzędzia i 

związane z nimi zawody.

Ø Układanie kształtów

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym i 

średnim stadium.

Cel: Ćwiczenie zręczności i koncentracji dłoni.

Materiały: Perforowane drewniane kształty i tablica.

Metoda: Drewniane kształty w różnych kolorach są umieszczane na stole. Pacjent jest 

proszony o ułożenie kształtów odpowiednich miejscach. Podczas ćwiczenia pacjent jest pytany o 

kształty i kolory.
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Ø Stopniowe układanie

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym i 

średnim stadium.

Cel: Rozpoznawanie kształtów.

Materiały: Pierścienie, kubki lub inne przedmioty o stopniowanych rozmiarach i kolorach, 

które można układać w stosy.

Metoda: Pacjent jest proszony o zbudowanie wieży przez ułożenie kubków w kolejności od 

dużych do małych. Przedmioty można również układać na stole zgodnie z kolejnością 

stopniowania i stosując odwrotną wielkość. Podczas gdy pacjent pracuje, można omawiać 

kolory, liczby oraz rozmiary 

Ø Balansowanie

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym i 

średnim stadium.

Cel: Utrzymywanie koncentracji

Materiały: Drewniane kształty w różnych kolorach.

Metoda: Pacjent stopniowo usuwa drewniane kołki lub bloki, starając się nie dopuścić do 

przewrócenia się całego stosu.
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Cel działań twórczych:

• Pacjenci czują się szczęśliwi i spokojni.

• Umożliwiają pacjentom kontakty towarzyskie.

• Przyczyniają się do rozwoju fizycznego i psychicznego pacjentów.

• Zmniejszają stres i niepokój.

• Pomagają wykorzystywać własne umiejętności i zdolności.

• Ujawniają kreatywność jednostki.

• Pomagają rozwijać umiejętność wyrażania siebie.

• Dzięki nim pacjenci wchodzą w nowe środowiska i nawiązują nowe znajomości.

• Mają pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne.

7.3. DZIAŁANIA KREATYWNE
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Ø Wzornictwo

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów każdym stadium demencji.

Cel: Utrzymywanie interakcji społecznych, rozumienie oraz postępowanie zgodnie ze 

wskazówkami, z wykorzystaniem istniejących umiejętności.

Materiały: Odpowiednie formy szablonów, okrągły pędzel, farby temperowe lub akrylowe, 

wybrane powierzchnie, na których zostaną zastosowane wzorniki, takie jak drewno, ceramika, 

szkło, skóra, tkanina itp.

Metoda: Z kilku dostępnych szablonów projektowych pacjent wybiera ten, który mu się 

podoba. Opiekun pokazuje, jak zastosować szablon na papierze, zanim pacjent zastosuje 

szablon na pożądanej powierzchni.

Ø Elastyczne bransoletki

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym i 

średnim stadium.

Cel: Interakcje społeczne stymulujące kreatywność.

Materiały: Kolorowe koraliki, elastyczne nici, nożyczki.

Metoda: Opiekun pokazuje pacjentowi, jak sortować i wkładać koraliki do kartonu po 

jajkach; wycina odpowiednią długość elastycznej nici i zawiązuje węzeł na jednym końcu. 

Pacjent wybiera koraliki do sznurka i robi bransoletkę. Uwaga: Bransoletka musi być luźna na 

nadgarstku, aby nie ograniczać ruchu. Następnie jej końce są zawiązywane.

Ø Malowanie palcami

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów każdym stadium demencji.

Cel: Celem tej aktywności fizycznej jest utrzymanie umiejętności komunikacyjnych i 

zachęcanie do kreatywnego wyrażania siebie.

Materiały: Szkliwiony papier do malowania palcami, farby do palców, cienkie rękawiczki 

lateksowe lub winylowe.

Metoda: Pacjent jest proszony o wykonanie obrazka lub projektu. Opiekun zadaje pytania, 

aby zachęcić pacjenta do rozmowy na temat swojego projektu. . Pacjentów można również 

poinstruować, aby pomalowali określony obiekt.
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Ø Mozaiki z papieru

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów każdym stadium demencji.

Cel: Zachęcanie do komunikacji i kreatywności.

Materiały: Kolorowy papier, biały papier lub fotokopiowane kolorowanki, biała pasta.

Metoda: Opiekun pokazuje pacjentowi, jak rozerwać małe kawałki kolorowego papieru i 

przykleić je do wydrukowanego obrazu lub stworzyć własny projekt. Jeśli pacjent potrafi, może 

również wycinać małe kwadraty nożyczkami. Zachęcamy do rozmowy o procesie mozaikowym i 

tworzonym obrazie podczas pracy pacjenta.

Ø Tworzenie drzewa genealogicznego

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów każdym stadium demencji.

Cel: Ta aktywność umożliwia pacjentom pamiętanie i rozmowę o członkach rodziny.

Materiały: Zdjęcia rodzinne, nożyczki, klej, pusty szablon drzewa genealogicznego 

wydrukowany z Internetu. Pacjenci z lepszymi umiejętnościami mogą narysować drzewo na 

zwykłym papierze i przykleić rodzinne zdjęcia.

Metoda: Pacjent jest poproszony o grupowanie zdjęć rodzinnych, przycinanie ich w celu 

dopasowania i przyklejanie ich do skopiowanego drzewa genealogicznego.

Ø Kolorowanie ołówkami lub kredkami woskowymi

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów każdym stadium demencji.

Cel:Podtrzymywanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

Materiały: Bezbarwne obrazki oraz kredki.

Metoda: Pacjenci dostają ksero obrazków, następnie odpowiadają na pytania dotyczące ich 

oraz w jaki sposób zamierzają je pokolorować.
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Ø Malowanie farbami akrylowymi

Grupa docelowa: Ta aktywność jest pomocna dla pacjentów każdym stadium demencji.

Cel: Twórcze wyrażanie siebie, planowanie, wyobrażanie sobie ukończonego projektu, praca 

niezależna lub jako część grupy.

Materiały: Papier lub płótno do malowania, farba akrylowa lub akwarelowa, ołówki, pędzle 

do malowania, noże do palet.

Metoda: Pacjent omawia z opiekunem, co chciałby malować. Jako wytyczne lub pewną 

formę podpowiedzi można mu pokazać zdjęcia. Pacjent jest instruowany, aby przed 

malowaniem naszkicował ołówkiem obraz, który później namaluje na papierze lub na płótnie.

Ø Naklejki i etykietki

Grupa docelowa: Ta aktywność jest korzystna dla pacjentów z otępieniem we wczesnym i 

średnim stadium.

Cel: Wykonywanie szczegółowych prac, wyrażanie kreatywności i planowanie prostego 

projektu.

Materiały: Kalkomanie, naklejki, wycinanki, klej, butelki, małe pudełka, tace itp.

Metoda: Opiekun przedstawia pacjentowi projekt, przedstawiając materiały, które mają 

zostać wykorzystane. Pacjent wybiera dekoracje i pojemnik, do którego zostaną przymocowane. 

Opiekun omawia z pacjentem, gdzie zostaną umieszczone ozdoby. W trakcie pracy 

wykonywanej przez pacjenta, opiekun cały czas udziela Gdy pacjent pracuje, opiekun cały czas 

go zachęca.
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Liczne badania wykazały, że ćwiczenia fizyczne wydają się korzystne w zapobieganiu 

upośledzeniu funkcji poznawczych i demencji w starszym wieku. Aktywność fizyczna wpływa na 

metabolizm mózgu i zwiększoną wydolność serca.

Ćwiczenia poprawiają pamięć i myślenie. W przypadku pacjentów z łagodnymi zaburzeniami 

poznawczymi pracownicy służby zdrowia coraz częściej przepisują ćwiczenia zamiast leków. 

Półroczne badania wykazały, że w ramach ogólnego podejścia do radzenia sobie z objawami 

demencji, treningi dwa razy w tygodniu mogą pomóc osobom z łagodnymi zaburzeniami 

poznawczymi.

Aktywność fizyczna wzmacnia i podtrzymuje:

• Mobilność mięśni i stawów;

• Siłę mięśni;

• Aktywność fizyczną;

• Równowagę;

• Energię i zmniejsza zmęczenie;

• Poczucie dobrobytu i szczęścia;

• Zdrowe starzenie się;

• Umiejętność radzenia sobie z depresją;

• Jakość życia;

• Sprawność fizyczną;

• Poziom stresu;

• Jasność umysłu.

7.4. ĆWICZENIA FIZYCZNE
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Ø Rozciąganie górnej części pleców

• Usiądź i rozluźnij ramiona.

• Wyciągnij ramionoa do przodu na wysokość ramion i chwyć jedną ręką drugą rękę i pchnij na 

zewnątrz, jednocześnie pociągając plecy i ramiona do przodu.

• Przytrzymaj przez 10 sekund i puść.

Ø Rozciąganie klatki piersiowej

• Usiądź i rozluźnij ramiona.

• Odciągnij wyciągnięte ręce do tyłu, chwytając jedną rękę, trzymając obie ręce w dół blisko 

pośladków.

• Odciągnij ramiona do tyłu i przytrzyma przez 10 sekund, a następnie zwolnij.

Ø Siadanie i rozciąganie się

• Usiądź na krawędzi krzesła i wyciągnij nogi do przodu z lekko ugiętymi kolanami.

• Trzymaj pięty na podłodze z palcami skierowanymi w stronę sufitu.

• Wyciągnij obie ręce do przodu i dotknij palców obu stop, powoli zginając się w talii, starając 

się unikać balansowania.

 Wytrzymaj przez 10 sekund, a następnie wróć do pozycji wyjściowej.

7.4.1.  ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE
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Ø Rozciąganie odcinka szyjnego

• W pozycji siedzącej powoli przechyl głowę w stronę prawego ramienia.

• Wytrzymaj w tej pozycji, następnie wyciągnij w bok prawe ramię i skieruj je w stronę talii.

• Zwolnij i wykonaj tę samą czynność z lewą ręką. Powtórz to ćwiczenie dwukrotnie z każdą 

ręką.

Ø Rozciąganie wewnętrznej części uda

• Stań ze stopami postawionymi szerzej, aniżeli szerokość bioder, palce skierowane lekko na 

zewnątrz.

• Powoli pochyl się w lewa stronę, zginając lewe kolano, jednocześnie utrzymując prawą nogę 

w pozycji wyprostowanej.

• Wytrzymaj przez 10 sekund, następnie wróć do pozycji spoczynkowej i powtórz tę czynność z 

prawą nogą.

Ø Zataczanie kół barkami

• Zachowując pozycję siedzącą, umieść koniuszki palców na ramionach.

• Zatocz koła ramionami 15 razy do przodu, a następnie 15 razy do tyłu.

Ø Rozciąganie rąk

• W pozycji siedzącej wyciągnij ręce do przodu, dłonie skierowane w dół.

• Otwórz obie dłoni, rozciągając wszystkie palce, następnie zamknij dłonie. Powtórz tę 

czynność 10 razy.
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Ø Postawa flaminga

• Stań ze stopami złączonymi, ramionami puszczonymi luźno wzdłuż boków. W razie 

potrzeby dla zachowania równowagi, przytrzymaj się krzesła.

• Zegnij jedno kolano, aby delikatnie podnieść stopę z ziemi i wyważ ją z drugą nogą.

• Wytrzymaj tak przez 10 sekund i powtórz to ćwiczenie z drugim kolanem.

Ø Pozycja z wyciągniętym ramieniem i nogą 

• Stań ze stopami złączonymi, ramionami puszczonymi luźno wzdłuż boków.   

• W razie potrzeby dla zachowania równowagi, przytrzymaj się krzesła.

• Unieś lewe ramię do góry oraz lewą nogę do przodu nad podłogą.

• Wytrzymaj tak przez 10 sekund, a następnie powtórz po prawej stronie.

Ø Ćwiczenie równowagi 

• Stań z rozluźnionymi rękoma po bokach.

• Przesuń jedną stopę do przodu, dotykając piętą palców drugiej stopy. Powtórz to 

ćwiczenie 15-20 razy.

• To ćwiczenie dotyczy równowagi, która w przypadku osób dotkniętych demencją stanowi 

problem.

7.4.2. ĆWICZENIA RÓWNOWAGI



Ø Podnoszenie ramion do przodu

• Siedząc, trzymasz piłkę w obu dłoniach skierowanych do siebie.

• Wyciągnij ręce do przodu, aby piłka spoczywała na nogach, łokcie lekko zgięte.

• Powoli podnoś ręce, aby unieść piłkę do poziomu ramion, a następnie opuść je w dół. 

Opuszczanie i podnoszenie ramion trwa ok. 3 sekund. Powtórz to ćwiczenie 10-15 razy.

Ø Wzmacnianie goleni w pozycji siedzącej

• Usiądź na krawędzi krzesła z nogami wyprostowanymi, piętami opartymi na podłodze i 

lekko ugiętymi kolanami.

• Skieruj palce u nóg w dół, a następnie wygnij je do gory.

• Wykonaj 15 powtórzeń, odpocznij, a następnie wykonaj 15 kolejnych powtórzeń.

Ø Pliés

• Przytrzymaj oparcie krzesła. Stań z nogami rozstawionymi nieco szerzej niż  niż na 

szerokość ramion, jednocześnie lekko skieruj palce na zewnątrz.

• Zegnij powoli kolana, opuszczając się w dół przez 2 sekundy. W razie potrzeby dostosuj 

pozycję nóg, aby były one wystarczająco daleko od siebie.

• Wykonaj to ćwiczenie 8 razy, a następnie odpocznij. Wykonaj kolejny zestaw ćwiczeń tyle 

razy ile to możliwe.

7.4.3. ĆWICZENIA Z KRZESŁEM
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Ø Skręty tułowia

• Siedząc, trzymasz piłkę obu dłońmi blisko brzucha, łokcie lekko zgięte.

• Powoli obracaj tułów w prawo, możliwe jak najdalej, utrzymując jednocześnie resztę 

ciała w stabilnym położeniu.

• Powróć do pozycji wyjściowej i powtórz to samo ćwiczenie wykonując skręt w lewą 

stronę. Wykonaj 8 zwrotów na każdą stronę.
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Ø Podnoszenie nóg

• Połóż się na podłodze, opierając nogi płasko o podłogę, stopy rozluźnione.

• Ściśnij mięsnie brzucha, podnosząc jedną nogę ponad 12 cm nad podłogę i przytrzymaj 

ją przez 3 sekundy.

• Opuść nogę i powtórz to z drugą. Powtórz to ćwiczenie 5 razy dla każdej nogi.

Ø Skręty na siedząco

• Usiądź na piłce do ćwiczeń lub stabilnym krześle. Jeżeli korzystasz z piłki, połóż stopy 

płasko na podłodze. Jeżeli używasz krzesła, wsuń nogi pod jego wsparcie.

• Zegnij tułów pod kątem 45 stopni od podłogi. Połóż ręce na klatce piersiowej i odchyl się 

do tyły jak najdalej.

• Przesuń się do przodu i powoli skręć w lewo, odchyl się do tyłu i powoli powróć do pozycji 

wyjściowej. Powtórz tę samą czynność ze skrętem w prawo. Wykonaj trzy serie po 15 

powtórzeń.

Ø Skłony boczne

• Usiądź na krześle, ułóż płasko na podłodze.

• Umieść jedną rękę za głową, a drugą rękę wyciągnij w bok.

• Przechyl się na bok, jakbyś sięgał do podłogi.

• Skurcz mięśnie boczne i powróć do pozycji wyjściowej. Trzymaj plecy prosto, stopy 

płasko na podłodze. Powtórz to ćwiczenie 5 razy z każdej strony.

7.4.4.  PODSTAWOWE ĆWICZENIA
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• Zaznacz kwadraty na podłodze przy pomocy kredy lub taśmy.

• Przejdź przez kwadraty, kładąc jedną stopę w kwadracie, a następnie zbliżając drugą do 

tego samego kwadratu.

• Przejdź do następnego kwadratu i kontynuuj, aż dojdziesz do końca. Odwróć się i 

powtórz ćwiczenie.

Ø Ćwiczenia na stepie

• Zacznij od dolnej części schodów. Wejdź na pierwsze schody lewą stopą.

• Następnie podnieś prawą stopę z podłogi i przytrzymaj ją w powietrzu przez jedną 

sekundę.

• Zejdź prawą stopą, następnie lewą.

• Powtórz to ćwiczenie drugą nogą i wykonaj to zadanie 10 razy na każdą nogę.

Ø Wodny aerobik

Aerobik w wodzie jest dobrym ćwiczeniem dla seniorów. Odciąża ciało podczas ćwiczeń, 

łagodząc zapalenie stawów i ból stawów. Jest to bezpieczny i skuteczny sposób na trening 

całego ciała bez tradycyjnych obciążników. Aerobik w wodzie pomaga budować siłę i 

wytrzymałość. Większość zajęć odbywa się na siłowniach lub w uzdrowiskach w płytkiej wodzie, 

więc pływanie nie jest konieczne.

7.4.5 ĆWICZENIA KARDIO I ODCIĄŻENIOWE
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Ø Tai Chi 

Fakt, że większość praktykujących tai chi zaczyna po 50 roku życia, jest wyraźnym znakiem, 

że jest to dobra forma ćwiczeń dla seniorów. Tai chi to rodzaj ćwiczeń medytacyjnych, które 

koncentrują się na powolnych ruchach i technice oddychania.

Wykazano, że Tai Chi poprawia równowagę, siłę i elastyczność, jednocześnie nie 

nadwyrężając kruchości stawów. Jego procedury można dostosować do poziomu umiejętności i 

nie potrzeba żadnego sprzętu, aby zacząć ćwiczyć, więc każdy może zacząć z łatwością.

W miarę postępów techniki i formy tai chi stają się coraz bardziej zaawansowane, 

jednocześnie ćwicząc układ sercowo-naczyniowy pacjenta.
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Ø Częściowe przysiady I pół-przysiady przy ścianie

• Zacznij od wstawania, korzystając z krzesła, jako wsparcia.

• Zegnij kolana tak mocno, jak to tylko możliwe, następnie wróć do pozycji wyjściowej.

• Powtórz to ćwiczenie 10 razy.

• W przypadku bardziej zaawansowanej wersji, spróbuj przysiadu przy ścianie: zegnij 

kolana pod kątem prawie 90 stopni, jakbyś siedział na niewidzialnym krześle.

Ø Kręcenie nadgarstków

• Połóż przedramię na oparciu krzesła, dłoń zwisa poza jego krawędź.

• Przytrzymaj ciężar dłonią skierowaną do góry.

• Powoli zegnij nadgarstek w górę i dół, a następnie powtórz to ćwiczenie 10 razy.

• Następnie wykonaj to samo zadanie 10 razy na każdy nadgarstek.

Ø Ćwiczenia na bicepsy

• Wybierz hantle wystarczająco ciężkie, abyś mógł wykonać 10-12 powtórzeń.

• Siedząc na krześle, pacjent trzyma w każdej dłoni hantle, dłonie skierowane do przodu, 

łokcie blisko boków.

• Zegnij rękę w łokciu na wyskokość ¾ ramienia, nie odsuwając łokci od boków.

• Wykonaj od 10 do 12 powtórzeń na ramię.

7.4.6.  ĆWICZENIA SIŁOWE



76

Ø Podnoszenie hantli

• Stopy rozstawione na szerokość barków, lekko ugięte kolana. Pacjent częściowo 

pochylony do przodu.

• Trzymaj jedną hantlę w każdej ręce z przodu, dłońmi skierowanymi w stronę ciała.

• Podnieś obie hantle w kierunku podbródka, plecy proste i nieruchome ramiona.

• Powróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie 10 razy.

Ø Wyprost kolan

• Siedząc na krześle, kolana zgięte, kolana wyprostowane.

• Powoli wyciągnij prawą nogę do przodu i przytrzymaj kilka sekund, następnie powrót do 

sytuacji wyjściowej.

• Powtórz to samo z lewą nogą.

• Wykonaj 10 powtórzeń na nogę.
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Ø Praca w ogrodzie

Ogrodnictwo cieszy się dużą popularnością i jest odpowiednią aktywnością dla osób na 

wszystkich etapach demencji. Daje to również możliwość wyjścia na zewnątrz. Poziom 

aktywności można również zmieniać w zależności od umiejętności pacjenta. Ogrodnictwo może 

obejmować mniej intensywne czynności, takie jak pielenie lub przycinanie, lub bardziej 

intensywne czynności, takie jak grabienie lub koszenie trawy, które pomagają wzmocnić mięśnie 

oraz poprawić oddychanie. Dla tych, którzy nie mogą wyjść na zewnątrz lub nie mają ogrodu, 

pozostaje możliwość zadbania o rośliny doniczkowe.

Ø Tańce

Aby poprawić mobilność, taniec można wykonywać tradycyjnie, w parach lub w grupach. W 

nowoczesnym tańcu można uwzględnić wstążki, balony lub piłki. Można również tańczyć w 

pozycji siedzącej na krześle. Jest to przyjemna aktywność społeczna, która zwiększa siłę, 

elastyczność, stabilność i zmniejsza stres.

Ø Spacery

Chodzenie pasuje do wszystkich umiejętności. Nie jest obciążone kosztami, nie wymaga 

specjalistycznego sprzętu i można to zrobić wszędzie. Odległość i czas marszu można zmieniać w 

zależności od kondycji. Niektóre lokalne centra rozrywki i inne organizacje organizują spacery 

grupowe, razem z liderem takiego marszu. Spacery mogą być różnej długości tak więc, może to 

być również aktywność społeczna (patrz „Inne przydatne organizacje”)

7.5. ZAINTERESOWANIA
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1.  Inteligentne Centrum Telefoniczne Dla Starszych Osób 

 

W 2016 r. w Kahramanmaras wdrożono projekt 

„Inteligentne centrum opieki i koordynacji osób 

starszych”. Obecnie po raz pierwszy projekt ten jest 

realizowany przez Kahramanmaras Metropolitan 

Municipality. Smart Elder Care System to inteligentny 

telefon i system monitorowania zainstalowany w 

domach mieszkańców w wieku powyżej 65 lat lub w 

domach pacjentów z chorobą Alzheimera, w centrum 

miasta Kahramanmaras. W inteligentnym centrum 

obsługi osób starszych pracuje wyszkolony personel, który zapewnia całodobową obsługę 

seniorów, dbając o ich bezpieczny i zdrowy styl życia.

Dzięki zegarkowi na rękę Smart Wrist, automatyka 

będzie działać w sposób zintegrowany mierząc tętno 

danej osoby w określonych porach dnia i natychmiast 

przekazywać je do systemu z imieniem i nazwiskiem 

osoby.  Dzięki opasce na rękę, gdy pacjent, który cierpi 

na chorobę Alzheimera i zaburzenia psychiczne, 

wyjdzie poza wyznaczony przez siebie dystans, 

wówczas system Safe Circle powiadomi centrum 

obsługi klienta i ich krewnych. Ponadto, dzięki chipowi 

opartemu na technologii GPS w zegarku, lokalizacja pacjentów z chorobą Alzheimera będzie 

monitorowana. System bezpiecznego kręgu, krewni tych osób, policja, call center z łatwością 

dotrą do  takiego pacjenta. System zapobiegnie sytuacjom zagubienia się przez starsze osoby.

W przypadku pożaru, wycieku gazu, dymu lub powodzi inteligentny system automatyki 

8.  PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK/STRATEGII

POSTĘPOWANIA W UE (WSZYSCY PARTNERZY)

8.1. NAJLEPSZE PRAKTYKI W TURCJI
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wykrywa awarię za pomocą technologii Machine to Machine Technology (M2M) i Internetu 

(IOT). W przypadku awarii inteligentny system automatyzacji przekazuje dane do 

inteligentnego centrum obsługi osób starszych. Oprócz tego systemu przewidziany jest także 

przycisk alarmowy, który informuje o każdym kryzysie zdrowotnym lub obrażeniach pacjenta.

Po otrzymaniu alarmu przez personel centrum telefonicznego natychmiast powiadamiane są 

odpowiednie służby ratownicze, w tym rodzina osoby dzwoniącej. Oznaki czynności życiowych, 

takie jak ciśnienie krwi, tętno itp. są monitorowane przez inteligentny system monitorowania 

życia, a w przypadku pilnej opieki medycznej karetka jest wysyłana do domu.

Dostępny jest również zespół call center oferujący wsparcie psychospołeczne, które pomaga 

złagodzić samotność, a także zwykłe problemy spowodowane starzeniem się oraz obecną 

sytuacją w kwarantannie, która zmusiła osoby w wieku 65 lat i starsze do pozostania w domu. W 

ciągu dnia pracownik centrum dzwoni do starszych mieszkańców wymagających dodatkowej 

opieki, po to, aby upewnić się, czy nie potrzebują zakupów lub jakiejkolwiek innej pomocy.

2. Centrum Codziennej Opieki Tureckiego Stowarzyszenia Alzheimera 

Tureckie Stowarzyszenie Alzheimera to 

organizacja pozarządowa założona przez 

opiekunów pacjentów z chorobą Alzheimera 

w 1997 roku oraz lekarzy specjalizujących się 

w leczeniu tej choroby.

Najwyższym priorytetem Organizacji jest 

zwiększenie świadomości społecznej na 

temat choroby Alzheimera i jej leczenia oraz 

zapewnienie edukacji i szkoleń zarówno dla zawodowych opiekunów, jak i krewnych pacjentów 

oraz podniesienie jakości życia pacjentów oraz ich krewnych. W tym kontekście pacjenci z 

chorobą Alzheimera i ich opiekunowie otrzymują wsparcie medyczne, społeczne w wielu różnych 

dziedzinach, szkolenia oraz wsparcie psychologiczne, dzięki współpracy lekarzy specjalistów i 

wolontariuszy. Wszystkie usługi oferowane przez tureckie stowarzyszenie Alzheimera są 

bezpłatne.
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Pacjenci cierpiący na chorobę Alzheimera oraz ich krewni doświadczają wielu problemów 

związanych z chorobą i w związku z tym cierpią na brak środków, które umożliwiłby im 

prowadzenie życia towarzyskiego oraz podniesienie poziomu i jakości ich życia. Tureckie 

Stowarzyszenie Alzheimera włożyło ogromny wysiłek w powołanie do życia przynajmniej 

jednego Dziennego Centrum Opieki.

Działania prowadzone w ramach funkcjonowania Centrum:

• działania uświadamiające na temat demencji i choroby Alzheimera;

• działania związane ze sposobem poprawy usług opiekuńczych i leczenia chorób;

• usługi dla pacjentów i opiekunów;

• stymulacja poznawcza;

 • kreatywne warsztaty;

• arteterapia i muzykoterapia;

• spotkania informacyjne dla opiekunów i pacjentów.
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1. Społeczności Przyjazne dla Pacjentów z Demencją

Pierwszy we Włoszech projekt dotyczący społeczności przyjaznych demencji, opracowany 

przez Federację Alzheimer Italia, oparty jest na protokole opracowanym w Wielkiej Brytanii 

przez Alzheimer Society, pioniera organizacji przyjaznej demencji w Europie.

Wiele miast, miasteczek i wiosek uświadomiło sobie potrzebę działania i zmiany w celu 

poprawy wsparcia dla osób cierpiących na demencję oraz umożliwienia im lepszego życia w 

społeczności, rozpoczynając drogę do przemiany życia osób cierpiących na demencję i ich 

rodzin.

Wyzwanie to ma na celu stworzenie ścieżki, na której obywatele mają szansę przekształcić 

się w sieć zdolną do przyjmowania i angażowania osób z demencją. Ścieżka ta obejmuje imprezy 

rekreacyjne, kulturalne i sportowe ukierunkowane na udział obywateli.

A oto niektóre z przykładów:

Abbiategrasso (Mediolan), była pierwszą społecznością przyjazną demencji we Włoszech, w 

której mieszkańcy zbierali informacje w celu zidentyfikowania przeszkód i potrzeb. Kupcy 

uczestniczyli w kursach, aby dowiedzieć się, jak lepiej przystosować swój sklep dla osób z 

demencją i jak prawidłowo interweniować w trudnych sytuacjach. Również policjanci ruchu 

drogowego, funkcjonariusze gminy i pracownicy biblioteki miejskiej uczestniczyli w określonych 

kursach, z których ostatni miał na celu przekształcenie biblioteki w miejsca spotkań i wymiany 

doświadczeń dla wszystkich pacjentów i ich rodzin.

Gmina Albino (Bergamo) wdrożyła projekt „Wolontariusz w domu”: po okresie praktyki 

młodzi wolontariusze wchodzą do domów osób z demencją, aby oferować wsparcie i wysłuchać 

ich oraz ich rodzin. Młodzi wolontariusze są zawsze wspierani przez doświadczonych 

wolontariuszy, aby prawidłowo i świadomie radzić sobie z każdym problemem.

8.2. NAJLEPSZE PRAKTYKI WE WŁOSZECH
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2.  Alzheimer Cafe

La Grande Famiglia Onlus oferuje bezpłatne miejsca, w których pacjenci mogą spędzać 

szczęśliwe chwile skupienia i rekreacji przez kilka godzin w tygodniu. Pozwala to poprawić jakość 

życia osób cierpiących na chorobę Alzheimera, ale także rodziny pacjenta.

Alzheimer Cafefè w Palermo jest pierwszą placówką rekreacyjną dla pacjentów z chorobą 

Alzheimera założoną na Sycylii. Jej działalność została zainaugurowana w marcu 2013 r.

Zajęcia rekreacyjne dla pacjentów z chorobą Alzheimera oferowane w Alzheimer 

Cafe obejmują:

•  stymulację poznawczą;

•  kreatywne warsztaty;

•  arteterapię i muzykoterapię;

•  uprawę kwiatów.

Działania dla rodzin pacjentów z chorobą Alzheimera obejmują:

• spotkanie w celu szkolenia i uzyskania informacji na temat choroby Alzheimera;

• grupowe lub indywidualne wsparcie psychologiczne;

• poradę prawną.

Każde z tych działań jest zawsze prowadzone przez wykwalifikowany personel 

stowarzyszenia, co sprawia, że użytkownicy i rodziny są bardzo zadowoleni z tej możliwości.

Rozmawiając o problemach związanych z demencją, osoby i rodziny mogą lepiej radzić sobie 

z własnymi sytuacjami. Krewni widzą, że nie są jedynymi osobami, które odczuwają bezsilność i 

cierpienie, ale również to, że pacjenci dotknięci demencją maja możliwość lepszego radzenia 

sobie w problematycznych sytuacjach.
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3. Alzheimer Day Center

La Grande Famiglia Onlus gości także Alzheimer Day Center, które jest czynne od 9 rano do 5 

po południu przez 5 dni w tygodniu. W tym ośrodku pacjentom z chorobą Alzheimera towarzyszą 

członkowie ich rodzin, a następnie wysłani przez Centrum Deficytu Poznawczego i Demencji z 

Operacyjnej Jednostki Neurologii i Neuro-Fizjopatologii Polikliniki z Palermo, która opiekuje się 

nimi. W La Grande Famiglia Alzheimer Day Center wykwalifikowany personel opiekuje się 

pacjentami w odpowiednio do ich potrzeb.

Poniżej przedstawiamy cele Dziennego Centrum dla Pacjentów z Chorobą Alzheimera.

 poprawa ich funkcjonalnej, psychologicznej i behawioralnej symptomatologii;

 pobudzenie ich umiejętności społecznych;

 planowanie interwencji wspierających członków rodziny i opiekunów;

 promocja samopoczucia psychicznego i zdrowia fizycznego;

 poprawa relacji społecznych poprzez zaangażowanie wolontariuszy i członków rodziny w 

działania;

 zdobycie nowej wiedzy na temat postępowania w przypadku istniejących chorób.



84

W 2019 roku rozpoczęliśmy kampanię „Let's Together Run Down the Dementia” organizując 

5 km bieg w parku razem z inną organizacją pozarządową, która organizuje bezpłatny park w 

biegu na 5 km w każdą sobotę.  Postanowiliśmy, więc organizować raz w roku taki bieg, aby 

więcej osób robiło to codziennie w ramach sportowego zapobiegania demencji. Ponad 100 

członków dołączyło do biegu w 2019 roku wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Następny bieg na 5 km 

zorganizowany dla szczytnego celu odbędzie się 25 kwietnia 2020 roku.

8.3. NAJLEPSZE PRAKTYKI W BUŁGARII

1. ALZHEIMER BUłGARIA
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Głównym statutowym celem ŁTA jest pomoc osobom z chorobą Alzheimera lub inna 

demencją, a także ich opiekunom i rodzinom.

W ramach działalności ŁTA prowadzony jest dom opieki dziennej dla osób z chorobą 

Alzheimera i innymi zespołami demencji, zapewniając:

• specjalistyczną opiekę;

• konsultacje z psychiatrą raz w tygodniu;

• codzienne indywidualne zajęcia z psychologiem i logopedą. m.in. z wykorzystaniem 

programów komputerowych AfaSystem i RehaCom

• codzienną terapię zajęciową, arteterapię, muzykoterapię

• trzy razy w tygodniu rehabilitację ruchową

• domową atmosferę, życzliwość i akceptację.

Towarzystwo organizuje różne imprezy- w tym wystawy sztuki (obrazy, modele, instalacje, 

mozaiki - różnorodne formy i techniki).

8.4. NAJLEPSZE PRAKTYKI W POLSCE

1.  Łódzkie Towarzystwo Alzheimera – Polska
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Wystawa prezentuje 21 prac: 

 - obrazy i instalacje przestrzenne, tworzone indywidualnie i grupowo podczas zajęć w 

ramach Day Stay of Alzheimer Society w Łodzi.

- Arteterapia opóźnia postęp choroby, spowalniając utratę umiejętności nabytych przez całe 

życie. Dlatego tak ważne jest promowanie tego rodzaju sztuki, praktykowanej przez osoby, które 

nie pamiętają już, jak malować, a nawet pisać - mówi Wojciech Górski, malarz i terapeuta, 

opiekun artysty.
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L'obiettivo principale statutario di ŁTA è aiutare le persone affette da malattia di Alzheimer o da 

altre forme di demenza, nonché i loro caregivers e le loro famiglie.

La società gestisce un centro diurno per malati di Alzheimer e di altre sindromi da demenza, 

offrendo:

• cure specialistiche

• consultazione psichiatriche una volta a settimana

• lezioni individuali giornaliere con uno psicologo e logopedista

Attraverso i programmi informatici AfaSystem e RehaCom

• terapia occupazionale quotidiana, terapia artistica e musicoterapia

• riabilitazione sica tre volte a settimana

• atmosfera familiare 

• organizzazione di una sala terapeutica comune

La Società organizza vari eventi, tra cui mostre d'arte (dipinti, sculture, installazioni, mosaici - 

realizzati in una varietà di forme e tecniche).

8.4. MIGLIORI PRATICHE IN POLONIA

1. Lodz Alzheimer's Society- Polonia
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La mostra presenta 21 opere

- dipinti e installazioni, creati individualmente e in gruppo durante le lezioni al Day Stay della 

Alzheimer Society di Łódź.

- l'arte terapia ritarda la progressione della malattia, rallentando la perdita di abilità acquisite 

durante la vita. Ecco perché è così importante promuovere questo tipo di arte, praticata da persone 

che non ricordano più come dipingere o addirittura come scrivere - afferma Wojciech Górski, pittore e 

terapista d'arte, tutore degli artisti delle opere.
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1. Home Care

 

Il programma Alzheimer Athens Home Care è 

progettato per le persone con demenza che non 

hanno accesso ai servizi dei centri diurno a causa di 

problemi di mobilità. Il programma mira a 

consentire alle persone affetta da demenza di 

rimanere nella comunità il più a lungo possibile ed 

evitare l'assistenza istituzionale. Gli operatori 

sanitari visitano regolarmente le persone con 

demenza a casa e offrono servizi infermieristici, 

sioterapia e formazione cognitiva alle persone 

colpite e consulenza o psicoeducazione ai loro caregiver.

2. Programmi educativi

 

L'Associazione Alzheimer Atene organizza 

numerosi programmi educativi e gruppi di sostegno 

per i caregiver di persone affette da demenza.

Durante l'anno si svolgono regolarmente 

seminari didattici (sessioni di 2 ore) che insegnano 

ai caregiver familiari come affrontare il peso pratico 

e psicologico della demenza.

Questi programmi si concentrano sulle esigenze 

speciche dei caregiver che forniscono:

1. Tutte le informazioni necessarie sui sintomi della demenza, sulla progressione e sui 

trattamenti disponibili

2. Competenze speciche che consentono loro di far fronte efcacemente all'onere sico, 

psicologico e nanziario della demenza

8.5. LE MIGLIORI PRATICHE IN GRECIA
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