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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. 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. 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.
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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;

• 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 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.

 Wytyczne dla 
pacjentów
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2.OPIS I ETAPY CHOROBY ALZHEIMERA

Choroba Alzheimera to nieodwracalne, postępujące zaburzenie mózgu, które powoli 

niszczy pamięć i umiejętności myślenia, a ostatecznie zdolność wykonywania najprostszych 

zadań. Choroba ta jest najczęstszą przyczyną demencji, ogólnego terminu utraty pamięci i 

innych zdolności poznawczych na tyle poważnych, aby mogły zakłócać codzienne życie. 

Największym znanym czynnikiem ryzyka jest postępujący wiek, jako że większość osób z 

chorobą Alzheimera ma 65 lat i powyżej.

Choroba Alzheimera zwykle postępuje powoli w trzech ogólnych stadiach - łagodnym 

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

2.1. Wczesny etap choroby Alzheimera   (etap początkowy)

We wczesnych stadiach choroby Alzheimera dana osoba może funkcjonować 

niezależnie, pracując i biorąc udział w życiu społecznym. Jednak, nawet przy takim 

zaangażowaniu może ona odczuwać, iż stopniowo traci pamięć, co może odzwierciedlać się w 

zapominaniu znanych jej słów lub miejsca odłożonych przedmiotów.

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.

 2.2. Umiarkowana choroba Alzheimera  (etap środkowy)

Umiarkowana choroba Alzheimera jest zazwyczaj najdłuższym etapem i może trwać 

wiele lat. W miarę postępu choroby chory będzie wymagać większego poziomu opieki.

10
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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 Alzheimera (późny etap)  

W końcowym etapie choroby objawy otępienia są poważne. Chorzy tracą zdolność 

reagowania na otoczenie, prowadzenia rozmowy i ostatecznie kontrolowania swoich odruchów. 

Nadal mogą wypowiadać poszczególne słowa lub frazy, ale przekazywanie uczucia bólu staje się 

trudniejsze.

Na tym etapie pacjenci mogą:

● Wymagać całodobowej pomocy przy codziennych czynnościach i zabiegach 

pielęgnacyjnych;

● Zapominać o 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. 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 oraz uczucia.

3.1 Wczesny etap

Etap 1: Brak spadku funkcji poznawczych

 Na tym etapie pacjent funkcjonuje normalnie bez utraty pamięci i zachowuje zdrowie 

psychiczne. Osoby BEZ demencji znajdowałyby się właśnie na Etapie 1. 

Etap 2: Bardzo łagodny spadek funkcji poznawczych

Ten etap służy do opisu normalnego etapu zapominania związanego ze starzeniem się. 

Przykładowo, zapominanie nazw przedmiotów i miejsc, w których zostały one pozostawione.

Etap 3: Łagodny spadek funkcji poznawczych

Łagodny spadek funkcji poznawczych. Ten etap obejmuje zwiększone zapominanie, niewielkie 

trudności z koncentracją i zmniejszoną wydajnością pracy. Ludzie mogą częściej się gubić lub mieć 

trudności ze znalezieniem właściwych słów. Średni czas trwania tego etapu wynosi od 2 do 7 lat.

3.2 Etap Środkowy

Etap 4: Umiarkowany spadek funkcji poznawczych

Ten etap obejmuje trudności z koncentracją, pogorszenie zapamiętywania ostatnich wydarzeń 

oraz trudności z zarządzaniem finansami lub podróżowaniem samotnie do nowych lokalizacji. 

Pacjenci mają problemy z efektywnym lub dokładnym wykonywaniem skomplikowanych zadań i 

mogą wypierać swoje objawy. Średni czas trwania tego etapu wynosi 2 lata.

Etap 5: Umiarkowanie poważny spadek funkcji poznawczych

Pacjenci na tym etapie doświadczają poważnych problemów z pamięcią i wymagają pomocy 

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

3. OPIS I ETAPY DEMENCJI



 Wytyczne dla 
pacjentów

13

posiłków). Przykładowo, mogą nie pamiętać swojego adresu lub numeru telefonu i nie orientują się, 

która jest godzina i gdzie obecnie się znajdują. Średni czas trwania tego etapu wynosi 1.5 roku.

3.3.Etap Późny

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. 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 i pobudzenie. Średni czas trwania tego etapu 

wynosi 2,5 roku.

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.

3.4. Różnice pomiędzy 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 różnic między nimi 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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Większość osób ma świadomość, że:

ü Demencja jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, zazwyczaj o charakterze 

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

ü Demencja ma wiele przyczyn, zwykle uwzględniających:

• utratę pamięci;

• zmany nastrojów;

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

• problemy z językiem i oceną.

ü Istnieją różne rodzaje demencji wywołanej przez określone choroby.

4.1.Wczesne 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. Te wczesne objawy są bardzo ważne dla każdej osoby, 

ponieważ przyczynią się do wczesnej diagnozy i leczenia demencji.

4. OBJAWY, DIAGNOZA I LECZENIE CHOROBY ALZHEIMERA 
(ALZHEIMER BUŁGARIA

Wczesne objawy

Utrata pamięci

       Obrazy

Problemy z gotowaniem, robieniem zakupów.

Problemy z przygotowaniem filiżanki herbaty 
lub włączeniem telewizora.

Dezorientacja w odniesieniu do czasu i miejsca.

Problemy z czytaniem, prowadzeniem 
samochodu lub jazdą rowerem.

Problemy ze znalezieniem właściwego słowa.

 Wytyczne dla 
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Wczesne objawy Obrazy

Trudności z odręcznym pisaniem.

Upadki i omdlenia.

Osamotnieni

Gubienie rzeczy.

Trudności z podejmowaniem decyzji.

Rozdrażnienie, strach, depresja, lęk, gniew.

4.2. Czynniki ryzyka wystąpienia demencji

Istnieje kilka typowych czynników ryzyka demencji:

Wiek powyżej 65 roku życia jest zasadniczym ryzykiem 

wystąpienia demencji.
Jednak demencja nie jest normalnym elementem starzenia się.

Wiek

Genetyka

Zmniejszony 
dopływ krwi do mózgu. 

Inne choroby

Istnieje ryzyko dla wszystkich osób w rodzinie, w której bliski 

krewny cierpi na demencję.

Jest to spowodowane wysokim ciśnieniem krwi, wysokim 

poziomem cholesterolu i nadwagą w średnim wieku.

Udar, Cukrzyca ,Bezdech senny (oddychanie zatrzymuje 

się na kilka sekund lub minut podczas snu) ,Depresja, 

Choroba serca, Choroba Parkinsona

Styl życia Aktywny tryb życia zmniejsza ryzyko wystąpienia 

demencji.

15
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4.3. Etapy diagnozowania demencji

Rozpoznajemy 4 główne etapy medyczne w diagnozowaniu demencji.

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).

Przygotowanie się do spotkania z lekarzem rodzinnym lub 

specjalistą, mając odpowiednie przykłady i pytania!

W Turcji osoba z problemami z pamięcią może udać się do 

lekarza rodzinnego lub bezpośrednio do dowolnego szpitala i 

lekarza na taką konsultację.........................................................

Etap 2:  

Skierowanie do specjalisty ds. demencji na dalsze badania: 

psychiatry, lekarza zajmującego się leczeniem pacjentów w 

podeszłym wieku (geriatry), psychiatry, neurologa i 

neuropsychologa.

Etap 3:  

Dodatkowe testy w celu określenia rodzaju trudności, 

leczenia, usług.

Etap 4: 

Bieżąca ocena stanu zdrowia.
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4.4. Pytania do oceny

Lekarz może skierować pacjenta do specjalisty w klinice, który przeprowadzi tam kolejne 

testy.

Testy mogą zawierać następujące pytania:

•  Pytania dotyczące obaw osoby - trudności z codziennymi zadaniami itp.

•  Pytania dotyczące zdrowia i chorób - ogólny stan, co funkcjonuje lepiej, co uległo poprawie, 

a co się pogorszyło.

•  Badania lekarskie.

•  Pytania dotyczące pamięci, języka i umiejętności rozwiązywania problemów przez pacjenta.

Specjalista w klinice może zaoferować inne techniki diagnostyczne, w tym:

Testy neuropsychologiczne;

•   Skany mózgu;

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

•  Nakłucie lędźwiowe (sporadycznie) - gdy podejrzewa się ryzyko choroby Alzheimera.

•   Ocena psychiatryczna

• Badania genetyczne.

W przyszłości testy można powtarzać, aby umożliwić lekarzowi znalezienie przyczyn 

wszelkich problemów z pamięcią lub myśleniem.

4.5. Leczenie demencji

Zidentyfikowano leki, które mogą pomóc w objawach demencji. 

  Obejmują one:

·  Leki stabilizujące pamięć i myślenie pacjenta.

·  Leki na depresję, lęk, problemy ze snem.

·  Leki przeciw nadciśnieniu i wysokiemu poziomowi cholesterolu. 

Lekarz jest jedyną osobą, która może 

przepisać pacjentowi leki! 

Lekarz przepisujący leki może być neurologiem 

lub psychiatrą
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Ponadto pomocne są również takie działania, jak:

• Muzykoterapia, aromaterapia, psychoterapia, sztuka i 

teatroterapia.

• PFizjoterapia, rehabilitacja

•  Terapia mowy.

5. ZNACZENIE STOSOWANIA LEKÓW

5.1.Dlaczego przyjmowanie leków na demencję jest istotne

Leki przepisane przez lekarza mogą zmniejszyć objawy otępienia, promując niezależność. 

Leki na demencję stosowane są w celu utrzymania myślenia i pamięci, wpływają na nastrój i 

zachowanie chorego.

Przyczyny, dla których przyjmowanie leków jest niezbędne:

Powody, dla których warto przyjmować leki na demencję

Leki na demencję poprawiają funkcję mózgu i muszą być 

przepisywane przez specjalistę. Pacjent nie powinien stosować 

żadnego leku bez nadzoru lekarza lub bez recepty. 

Pacjent poddany leczeniu powinien regularnie sprawdzać i 

oceniać swój stan przy pomocy specjalisty.

Obrazy

Leki powinny być przyjmowane, dopóki są skuteczne. 

Tylko lekarz może zdecydować, kiedy należy przerwać lub 

zmienić leki, jeśli/lub kiedy przestaną być skuteczne.

Jeżeli u pacjenta występuje jakakolwiek infekcja lub ból, 

leczenie musi być ocenione przez lekarza.
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5.2. W jaki sposób przyjmować leki na demencję

Wyszczególniono cztery główne etapy przyjmowania leków:

Etapy

Należy zacząć od małej dawki, która stopniowo powinna być 

zwiększana.
Zawsze należy informować lekarza o ubocznych skutkach 

leków. 

Po paru miesiącach skutki uboczne znikają.

Obrazy

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli leki wpłynęły na 

pogorszenie pamięci i procesy myślowe pacjenta lub zwiększyły 

jego poczucie dezorientacji.

Pacjent powinien regularnie odwiedzać lekarza podczas 

przyjmowania leków.

5.3. Jak bezpiecznie przyjmować leki

Według specjalistów jest 5 bezpiecznych sposobów przyjmowania leków:

Porada

Korzystaj z etykietowanych pudełek na pigułki do codziennego 

Zwracaj uwagę na ich odpowiednią ilość lekarstw. Nie należy 

brać mniej lub więcej, aniżeli ilość przepisana przez lekarza

Obrazy

Zażywaj lekarstwa w odpowiednim czasie. Potraktuj pory 

posiłków lub czas przed snem, jako przypomnienie.

Włącz światło. Nigdy nie zażywaj lekarstw bez odpowiedniego 

oświetlenia, jako że możesz popełnić błąd.

Jeżeli wystąpi jakiś problem z lekami,  natychmiast skontaktuj 

się z rodziną lub lekarzem.
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6.  DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZAPOBIEGANIU CHOROBIE 

ALZHEIMERA I DEMENCJI 

 Według specjalistów, co trzeci przypadek choroby Alzheimera wiąże się ze stylem 

życia, a zatem z czynnikami, które można modyfikować. Wskazane elementy ryzyka, oprócz 

wieku, obejmują otyłość, brak aktywności fizycznej, nadciśnienie, palenie tytoniu i przewlekły 

stres. To sprawia, że w porównaniu z danymi z 2010 roku, przybyło prawie trzy razy więcej 

chorych osób. Dokonywanie zdrowych wyborów może chronić przed zapadnięciem na 

chorobę Alzheimera lub opóźnianiu jej skutków, a wprowadzenie następujących zmian może 

pomóc w zachowaniu zdrowia, jak mówi przysłowie: „zdrowy mózg w zdrowym ciele” LUB 

zdrowy mózg, zdrowe ciało ”.

6.1. Ćwiczenia fizyczne

 Regularne ćwiczenia fizyczne mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę 

Alzheimera.  Ponadto mogą one spowolnić pogarszenie się problemów poznawczych.

 Ćwiczenia stymulują zdolność mózgu do utrzymywania starych połączeń i 

nawiązywania nowych.

Ćwiczenia fizyczne działają korzystnie na komórki mózgowe, zwiększając przepływ krwi i tlenu 

w mózgu.

Ponadto, utrzymywanie aktywności fizycznej organizmu znacznie chroni pacjenta przed 

ryzykiem rozwoju demencji.

Aktywność fizyczna, począwszy od chodzenia, biegania, jazdy na rowerze po ćwiczenia z 

udziałem ciała i umysłu, ale także ćwiczenia takie jak podnoszenie ciężarów na siłowni, mogą 

przynieść znaczne korzyści, ponieważ zwiększają uwagę pacjenta oraz szybkość procesów 

intelektualnych

Dlatego też: 

• Zacznij dzień od ćwiczeń i treningu siłowego.

•    Wykonuj ćwiczenia dla początkujących, w tym spacery i pływanie.

•   Spróbuj ćwiczeń równowagi i koordynacji, aby zachować zwinność: joga, Tai Chi lub 

ćwiczenia z użyciem kulek równowagi.



6.2. Zdrowa dieta

Właściwy wybór jedzenia sprzyja 

utrzymaniu poziomu cukru we krwi w 

normalnych granicach. W istocie, 

Alzheimer jest czasami opisywany, 

jako „cukrzyca mózgu”.

Dostosowując nawyki żywieniowe, 

można chronić mózg.

Kilka wskazówek:

Spożywaj duże ilości tłuszczów 

omega-3: ryby, orzechy, takie jak orzechy laskowe, migdały lub orzechy włoskie oraz mięso 

z kurczaka

Ogranicz cukier: biała mąka, biały ryż, makaron, słodycze… 

Polub dietę śródziemnomorską: jedz warzywa, fasolę, produkty pełnoziarniste, ryby i 

oliwę z oliwek.

Ogranicz przetworzoną żywność.

Unikaj tłuszczów: fast foodów, smażonych i pakowanych potraw.

Jedz owoce i warzywa.

Polub rytuał codziennego picia herbaty. Kawa również zapewnia korzyści dla mózgu.

Świeży posiłek: gotuj w domu, aby mieć pewność, że jesz świeże potrawy.

Przyjmuj suplementy: kwas foliowy, witamina B12, witamina D, magnez, olej rybny.

Palenie: Rzuć palenie lub znacząco je ogranicz.
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Uwaga: Warto orientować się, których pokarmów lepiej 

unikać, aby wprowadzić zdrowy plan diety:

•  Masło i margaryna: nie przesadzaj próbując zastąpić te produkty oliwą z oliwek;

•  Sery: nie częściej niż raz w tygodniu;

•  Czerwone mięso: nie częściej, niż trzy razy w tygodniu;

•  Smażone potrawy, zwłaszcza fast food – najwyżej, raz w tygodniu;

•  Ciasta i słodycze: zwracaj uwagę na ilość słodyczy, lodów, ciastek, przekąsek, 

pączków;

•  Kontroluj ciśnienie krwi i poziom cholesterolu: oba są związane z chorobą 

Alzheimera i otępieniem naczyniowym.
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6.3 Jakość snu

Brak snu związany jest z chorobą Alzheimera. Zdrowe nawyki snu mogą pomóc w 

zachowaniu zdrowia mózgu.

 Mózg doświadcza pewnego rodzaju przyspieszonego pogorszenia w przypadku złego 

odpoczynku lub jego braku. W rzeczywistości sen wiąże się z różnymi problemami: może 

zagrażać wszystkim narządom ciała, zwiększać podatność na ból, powodować problemy z 

pamięcią i osłabiać układ odpornościowy.

Organizm, który nie odpoczywa, jest jak maszyna, która prędzej czy później się psuje. 

Osoby z chorobą Alzheimera często cierpią na bezsenność i inne problemy ze snem. 

Zdecydowana większość dorosłych potrzebuje, co najmniej 7 lub 8 godzin snu na noc.

Oto kilka wskazówek:

• Ustal regularny harmonogram snu: kładź się spać i wstawaj o tej samej porze;

• Bądź rozsądny w kwestii drzemek: unikaj ich lub ogranicz je do 30 minut wczesnym 

popołudniem;

• Nie oglądaj telewizora lub nie pracuj na komputerze w łóżku: obie sytuacje powodują 

trudności z zasypianiem.

• Wycisz się: kiedy stres i niepokój nie pozwalają Ci zasnąć, spróbuj się zrelaksować;

• Przebadaj się pod kątem bezdechu sennego: leczenie wpłynie na zdrowie i jakość snu;

• Wypracuj relaksujący rytuał przed snem: weź gorącą kąpiel, napisz coś w swoim dzienniku 

lub przyciemnij światło, aby wysłać sygnał do mózgu, że nadszedł czas na sen.
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6.4. Stymulacja umysłowa

Ludzie, którzy kontynuują naukę i zmuszają swój mózg do pracy przez całe życie, rzadziej 

zapadają na Alzheimera i inne formy demencji.

 Działania obejmujące wiele zadań, interakcję i organizację oferują korzyści w zakresie 

poprawy pamięci, rozumowania i szybkości przetwarzania.

 Oto niektóre przykłady stymulacji umysłowej:

•  Naucz się czegoś nowego: języka, nauki gry na instrumencie, przeczytaj coś…

•  Popraw swoje umiejętności: rzuć wyzwanie swojemu mózgowi, podnosząc swoje 

umiejętności oraz wiedzę na temat dokonanych lub znanych wydarzeń.

•  Ćwicz zapamiętywanie: zacznij od czegoś krótkiego i czyń postępy.

•  Graj w gry strategiczne, puzzle, zagadki, gry planszowe, karty, aby zachować swoje 

umiejętności poznawcze. 

•  Przećwicz 5 pytań (5W): zrób listę codziennych wykarzeń: ,,Kto, Co, Gdzie, Kiedy i 

Dlaczego?''

•  Twórz nowe ścieżki mózgowe: wybieraj nowe trasy, jedz przy pomocy niedominującej 

ręki, itp.

6.5. Radzenie sobie ze stresem

Stres jest reakcją organizmu na różne 

doświadczenia i zdarzenia, najczęściej o 

charakterze nieprzyjemnym. Długotrwały lub 

wyjątkowo intensywny stres ma negatywny 

wpływ na zdrowie człowieka i funkcjonowanie 

jego ciała. Ponadto jest jednym z czynników 

powodu jących  zapadan ie  na  chorobę 

Alzheimera.

Chroniczny stres prowadzi do kurczenia się 

pamięci. Dlatego radzenie sobie ze stresem jest ważnym elementem zapobiegania chorobie 

Alzheimera i demencji. Chroniczny stres może mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie mózgu i 

organizmu pacjenta. Dlatego też, konieczne jest zminimalizowanie szkodliwych skutków stresu.

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, które pomogą zminimalizować skutki stresu:

• Oddychaj:  zastosuj głębokie oddychanie brzuszne.

• Zaplanuj codzienne czynności relaksacyjne: spaceruj, baw się z psem, weź kojącą 

kąpiel, trenuj jogę itp.

• Zachowaj wewnętrzny spokój: medytację, modlitwę, refleksję, praktyki religijne itp.

• Znajdź czas na zajęcia rekreacyjne, które przynoszą radość.

• Zachowaj poczucie humoru, w tym ironię.
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6.6. Zaangażowanie społeczne

Ludzie, którzy prowadzą aktywne życie rodzinne i społeczne, są mniej narażeni na rozwój 

choroby Alzheimera. Samotność jest największym wrogiem osoby w podeszłym wieku i według 

badań jest przyczyną śmierci dwukrotnie  większej liczby osób, aniżeli otyłość. Nie zamykaj się 

w czterech ścianach, pielęgnuj relacje ze swoją bliską i daleką rodziną, a także przyjaciółmi i 

znajomymi. Rozwijaj swoje zainteresowania i hobby.

Oto niektóre propozycje:

● Zaangażuj się w wolontariat.

● Dołącz do klubu lub grupy społecznej.

● Odwiedź lokalne centrum kultury lub centrum dla seniorów.

● Weź udział w zajęciach grupowych.

● Poznaj swoich sąsiadów.

● Umów się na cotygodniowe spotkanie z przyjaciółmi.

● Bierz udział w zajęciach towarzyskich (idź do kina, parku, muzeów, ogrodów zoologicznych i 

innych miejsc publicznych).

7.  DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE W PRZYPADKU DEMENCJI  I 
POCZĄTKOWYCH ETAPÓW CHOROBY ALZHEIMERA

   

 Działania są kluczowe dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera lub demencję. 

Wzmocnienie funkcji, promowanie uczestnictwa w życiu społecznym oraz znalezienie 

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

terapii zajęciowej.
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Pamiętaj, że możesz potrzebować pomocy krewnych 

lub opiekunów podczas wykonywania czynności. Ważne 

jest, aby być elastycznym, udzielać prostych wskazówek, 

dać czas na wykonanie zadań lub przejść do łatwiejszych 

zadań.

Działania mogą przyczynić się do:

•  Spowolnienia pogorszenia się funkcji poznawczych;

•  Zachowania i podtrzymywania funkcji poznawczych;

•  Aktywnego włączania się do życia społecznego;

•  Zwiększenia uwagi, pamięci, mowy, orientacji w czasie i przestrzeni, rozumowania;

•  Poprawienia funkcjonalności, funkcji psychologicznych i behawioralnych;

•  Pobudzania umiejętności społecznych;

•  Promowanie dobrego samopoczucia psychicznego i zdrowia fizycznego;

•  Poprawy relacji społecznych.

 Informacje w formie pisemnej mogą być bardzo pomocne dla wielu osób, jako że 

pisemny dokument może być wielokrotnie czytany, w razie potrzeby z pomocą innej osoby i jest 

cały czas dostępny. Wiele osób z demencją może napotykać trudności podczas czytania i 

pisania. Tak więc, aby grupy docelowe mogły łatwiej czytać i rozumieć dany tekst, odpowiednie 

działania zostały pogrupowane, jako ćwiczenia pamięci, ćwiczenia psychomotoryczne, 

działania twórcze, zajęcia sportowe itp. Przy zestawieniu danych działań wzięto pod uwagę 

kategorie przedstawione poniżej.

Grupy docelowe: która aktywność jest odpowiednia dla pacjentów. 

Cel: Cel tych działań i wypływające z nich korzyści.

Materiały: Jakiego rodzaju środki i materiały są niezbędne do wykonywania tych działań?

Metoda: W, jaki sposób należy przeprowadzić działania i jaką metodologię należy zastosować.
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7.1. DZIAŁANIA PAMIĘCIOWE

Istnieje wiele gier, które wzmacniają pamięć, 

stymulują aktywne myślenie oraz zmniejszają 

zapominanie będące wynikiem 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 

i n f o r m a c j i .  S e n i o r z y  m o g ą  r ó w n i e ż 

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 

stopień trudności gier, seniorzy mogą zostać poproszeni o przeliterowanie odpowiedzi i 

zsumowanie punktów w myślach. Aby zmniejszyć poziom trudność, 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.

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.
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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.

     
Rozpoznawanie obiektów

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.

     Wspominanie czasów
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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.

     
Rozpoznawanie dźwięków

    
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.
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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.

      Wyszukiwanie różnic

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 powiązanych 

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

dlaczego.

 Tworzenie skojarzeń
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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 o tym, że wysłuchają opowiadania. Prosta historia 

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

rozumie wydarzenia, które zaszły 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.

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.

 
Wspomnienia, rozpoznawanie twarzy, rozumienie relacji
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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 PSYCHO-MOTORYCZNE
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Grupa docelowa: Ta 

aktywność jest pomocna 

d l a  p a c j e n t ó w  w e 

w c z e s n y m  s t a d i u m 

demencji.

 Ce l :  U t r zyman ie 

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.

Czynnośći związane z cięciem

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

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

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.

Geometr�k Şek�ller

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.
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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. 

 Parowanie I sortowanie obiektów

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.

Aktywność Lego
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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 sprawdza się najlepiej, gdy kieruje nią opiekun.

Rozpoznawanie kształtów i kolorów

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.

Metoda: Pacjenci otrzymują różne kolory gliny i proszeni są o wykonanie kształtu obiektu, 

takiego jak filiżanka, miska, kwiat itp.
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Grupa  doce lowa:  Ta 

aktywność jest korzystna dla 

pacjentów z otępieniem we 

wczesnym i średnim stadium.

C e l :  U t r z y m a n i e 

umiejętności pracy w grupie 

oraz komunikacji.

Materiały:  Przędza w 

różnych kolorach.

M e t o d a :  N a  s t o l e 

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.

Dopasowanie przędzy i wiązanie jej

Przyszywanie guzików

G r u p a  d o c e l o w a :  Ta 

aktywność jest korzystna dla 

pacjentów z otępieniem we 

wczesnym i średnim stadium.

C e l :  U t r z y m a n i e 

umiejętności pracy w grupie 

oraz komunikacji.

Materiały: Duży kawałek 

materiału, różne rozmiary i 

ko lory 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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Grupa docelowa: Ta aktywność 

jest  korzystna d la 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 wykorzystania 

wszystkich koralików. Pacjent może wykonywać proste bransoletki i naszyjniki, co powoduje 

zwiększenie jego samooceny.

 
Koraliki lub guziki

     
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 pędzla.
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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.

Dokończenie linii

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.
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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.

Kręgle

     
Wykonanie 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.
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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.

 
Działania przy użyciu narzędzi

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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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 

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.

 Stopniowe układanie
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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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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.

 
Wzornictwo

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.



 Wytyczne dla 
pacjentów

45

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. . Można również pacjentów 

poinstruować, aby pomalowali określony obiekt.

 
Malowanie palcami

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.
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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.

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.

 
Tworzenie drzewa genealogicznego
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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.

Malowanie farbami akrylowymi

Zastosowanie dekoracji

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

Cel: Wyrażanie kreatywności, praca według wskazówek, praca samodzielna lub w grupie.

Materiały: Różne małe ozdobne plastikowe, drewniane, szklane, ceramiczne przedmioty i 

lustra, pudełka, ramki do zdjęć, klej rzemieślniczy, farba akrylowa i pędzle.

Metoda: Pacjent zostaje poproszony o wybranie obiektów, których chce wykorzystać w 

swoim projekcie. Decyduje, w którym miejscu w dekorowanym obiekcie chce je umieścić i 

odpowiednio je przykleja. Po wyschnięciu projekt można w razie potrzeby pomalować farbą 

akrylową.
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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 instrukcji oraz zachęca go.

Naklejki i etykietki
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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 oraz zmniejsza zmęczenie;

• Poczucie dobrobytu i szczęścia;

• Zdrowe starzenie się;

• Umiejętność radzenia sobie z depresją;

• Jakość życia;

• Sprawność fizyczną;

• Poziom stresu;

7.4.  ĆWICZENIA FIZYCZNE
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7.4.1.  ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE

• Usiądź i rozluźnij ramiona.

• Wyciągnij ramiona 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.

Rozciąganie górnej części pleców

• Usiądź i rozluźnij ramiona.

• Odciągnij wyciągnięte ręce do tyłu, chwytając jedną rękę, trzymając 

obie ręce w dół blisko pośladków.

• Odciągnij ramiona do tyłu i przytrzymaj przez 10 sekund, a następnie 

zwolnij.

 
Rozciąganie klatki piersiowej

• 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.

Siadanie i rozciąganie się
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• 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.

Rozciąganie odcinka szyjnego

• Stań ze stopami rostawionymi 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.

Rozciąganie wewnętrznej części uda

• Zachowując pozycję siedzącą, umieść koniuszki palców na 

ramionach.

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

Zataczanie kół barkami

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

dół.

• Otwórz obie dłoni, rozciągając wszystkie palce, następnie zamknij 

Rozciąganie rąk
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7.4.2. ĆWICZENIA RÓWNOWAGI

• 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.

Postawa flaminga

• 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.

• 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.

Ćwiczenie równowagi

 
Pozycja z wyciągniętym ramieniem i nogą
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• Rozpocznij ćwiczenie stając przy krześle, trzymając je 

lewą ręką. Wyobraź sobie tarczę zegara z godziną 

12.00 przed sobą i ten sam zegar z godziną 6.00 za 

sobą.

• Stań na lewej nodze, ustaw prawą rękę na godzinie 

12.00 i sięgnij do godziny 3.00, a następnie do 6.00, z 

tyłu. Powtórz to ćwiczenie z drugą stroną.

Tarcza zegara

• Stań z krzesłem lub blatem, opierając obie dłonie, aby utrzymać 

równowagę.

• Unieś prawą nogę na bok i powtórz to ćwiczenie 10 razy dla każdej 

nogi

Wymachy nóg na bok
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7.4.3.  ĆWICZENIA Z KRZESŁEM

• 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.

Podnoszenie ramion do przodu

• 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.

Wzmacnianie goleni w pozycji siedzącej

• Przytrzymaj oparcie krzesła. Stań z nogami rozstawionymi 

nieco szerzej, 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.

Pliés

• 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.

Skręty tułowia
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7.4.4. PODSTAWOWE ĊWICZENIA 

• 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.

• czynność ze skrętem w prawo. Wykonaj trzy serie 

po 15 powtórzeń.

Podnoszenie nóg

• 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.

Skłony boczne

• Rozpoczynasz ćwiczenie siedząc na macie lub ławce.

• Powoli przyciągnij oba kolana do klatki piersiowej, aż nogi dotkną 

brzucha.

• Wykonaj od 15 do 20 powtórzeń dla jednego zestawu ćwiczeń. 

Łącznie wykonaj 3 zestawy.

Unoszenie kolan w pozycji siedzącej
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7.4.5.  ĆWICZENIA KARDIO I ODCIĄŻENIOWE

• 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.

• 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.

Ćwiczenia na stepie

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.

Wodny aerobik
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7.4.6. ĆWICZENIA SIŁOWE

• 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.

Częściowe przysiady i pół-przysiady przy ścianie

• 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.

Kręcenie nadgarstkami

• 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.

Ćwiczenia na bicepsy
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• 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.

Podnoszenie hantli

• 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.

Wyprost kolan
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7.5.  ZAINTERESOWANIA

 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.

 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.

 Praca w ogrodzie

Tańce

 C h o d z e n i e  p a s u j e  d o  w s z y s t k i c h 

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”).

 Spacery
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