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ZROZUMIEĆ 
DEMENCJĘ 

 Zapewne większość 

osób, gdyby je o to zapytać, 

chciałaby być zdrowa, bogata 

i mieć siły oraz możliwości 

młodego człowieka. Niestety, 

nasze życie niesie ze sobą 

różne niespodziewane sytua-

cje i nie zawsze układa się 

zgodnie z planami lub oczeki-

waniami, jakie mieliśmy. 

 Gdy ktoś z bliskich 

nam osób zaczyna chorować, 

to zarówno my, jak i cała ro-

dzina stajemy przed proble-

mami, z których istnienia nie 

zdawaliśmy sobie dotąd spra-

wy. Również sytuacja osoby 

chorej zmienia się diametral-

nie. 

 Jedną z chorób, któ-

re pojawiają się wraz z wie-

kiem jest demencja (inaczej 

otępienie). Może wystąpić  

u każdego - bez względu na  

płeć czy wykształcenie. Cho-

rowali na nią m.in. Ronald 

Reagan, Margaret Thatcher, 

Robin Williams. 

 Niestety, większości 

przypadków demencji medy-

cyna nie potrafi na razie wyja-

śnić. Według aktualnych staty-

styk, kiedy osiągniemy 85 rok 

życia, połowa z nas zachoruje, 

a druga połowa stanie się 

opiekunami. 

  

 

 

 

 

 

 W biuletynie zostały 

zawarte najważniejsze infor-

macje dotyczące zmian, jakim 

w demencji ulega mózg, czego 

możesz się spodziewać  

w trakcie choroby twojego 

podopiecznego oraz jak mo-

żesz pomóc sobie i bliskiej 

osobie. 

Wprowadzenie. 

 Narastające zaburzenia pamięci 

oraz utrata jasnego i logicznego myślenia 

u osób starszych mają wiele potocznych 

określeń, m.in.: „starcza demencja”, 

„miażdżyca” lub „skleroza”. 

 Lekarze używają zwykle terminu 

„otępienie” (demencja) określając nim utratę 

lub znaczne upośledzenie wyższych czynności 

korowych, takich jak: pamięć, myślenie, orien-

tacja, rozumienie, liczenie, zdolności 

uczenia się i komunikacji. 

 Otępienie jest więc 

zbiorczą nazwą zespołu obja-

wów. Najczęściej u osób doro-

słych rozpoznawana jest cho-

roba Alzheimera, której objawy 

narastają stopniowo: od  zapo-

minania do całkowitej nie-

sprawności umysłowej. 

 Drugą pod względem 

częstości występowania przy-

czyną demencji jest otępienie 

naczyniopochodne. W przypad-

ku tej choroby, do pogorszenia 

funkcji poznawczych dochodzi  

na skutek wielokrotnych uda-

rów mózgu. 

Otępienie - co to takiego? 
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Naturalne zmiany w mózgu zachodzące wraz z wiekiem. 

Proces diagnostyczny przy podejrzeniu otępienia. 

Proces starzenia się wywołuje naturalne zmiany w mózgu. Do najważniejszych zaliczamy: 

1. Zmiany poznawcze. Mózg pracuje wolniej, więcej czasu zajmuje mu przetworzenie informa-

cji dochodzących z zewnątrz (czyli tego, co widzi, słyszy, czuje zmysłami). Wolniej reaguje 

i wolniej akceptuje zmiany. To oznacza, że pomimo upływu lat możemy nabywać nowe umie-

jętności, jednak będziemy robić to wolniej, korzystając z większej liczby powtórzeń. 

2. Zmiany motoryczne. W normalnym starzeniu się szybkość reakcji spada, sta-

wy stają sztywniejsze. Mniejsza jest wytrzymałość organizmu, zasięg ruchów  

i większe obawy przed upadkiem. 

3. Zmiany w zakresie funkcjonowania zmysłów: zawęża się pole widzenia, 

słuch staje się mniej wrażliwy na dźwięki o wysokim tonie, osłabieniu ulega 

smak, zmianie ulega również odczuwanie temperatury otoczenia. 

4. Zmiany emocjonalne. Z wiekiem częściej  występują epizody depresyjne. Mo-

gą również pojawiać się stany niepokoju i przygnębienia, a czasem nawet agre-

sja. 

Kiedy dochodzi do widocznego pogorszenia myślenia, przypominania lub uczenia się albo u bli-

skiej nam osoby obserwujemy niepokojące zmiany w zachowaniu ważne jest przeprowadzenie 

dokładnej diagnostyki. Kompleksowe badania pozwolą na: 

• Określenie prawdopodobnego podłoża (przyczyny) zaburzeń. 

• Określenie, czy zmiany mają charakter odwracalny i jakie są możliwości leczenia. 

• Określenie stopnia niepełnosprawności chorego oraz dziedzin życia codziennego,  

w których może on nadal samodzielnie i sprawnie funkcjonować. 

• Rozpoznanie problemów zdrowotnych, które wymagają leczenia i mogą pogorszyć 

funkcjonowanie chorego. 

• Ocenienie potrzeb socjalnych i psychologicznych chorego, jego rodziny czy opieku-

na oraz możliwości ich zaspokojenia. 

• Określenie zakresu zmian, jakich można się spodziewać w przyszłości. 

 

 

 Badania i wstępna ocena stanu osoby, u której podejrzewane jest otępienie mogą 

 być dokonane przez lekarza rodzinnego.  

 Lekarz może zalecić dokładniejszą diagnostykę u określonego specjalisty: neurologa, 

 geriatry, psychiatry, neuropsychologa. 

 Wywiad lekarski obejmuje rozmowę lekarza z pacjentem i jego rodziną lub znajomymi. Ważne, aby specjalista 

otrzymał jak najwięcej informacji od obu stron. Dlatego, jako opiekun zabierz ze sobą do gabinetu dokumentację medyczną, 

wszystkie aktualne leki (w tym witaminy i suplementy), a także zapisz to, co uważasz za niepokojące lub dziwne w zachowaniu 

chorego. 

 

Pamiętaj - 

precyzyjna diagnoza 

wymaga czasu. 

Str.  2  ZROZUMIEĆ DEMENCJĘ  Numer 2  



 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Otępienie jest terminem me-

dycznym używanym na okre-

ślenie grupy niespokrewnio-

nych ze sobą zaburzeń.  

Otępienie oznacza, że nastąpi-

ło pogorszenie w wykonywa-

niu różnych czynności umy-

słowych w stopniu wystarcza-

jąco dużym, by wpłynęło to 

negatywnie na codzienne 

funkcjonowanie osoby do-

tkniętej tą chorobą. 

Poczucie bycia mniej spraw-

nym i bystrym niż w przeszło-

ści nie oznacza, że u kogoś 

rozwija się otępienie.  

Codzienne funkcjonowanie 

osoby musi pogorszyć się w 

istotnym stopniu w porów-

naniu z poziomem, na ja-

kim funkcjonowała ona 

normalnie. 

 

Przebieg otępienia zależy od 

choroby, która je powoduje 

i od osoby nią dotkniętej, 

dlatego też nie wszystkie wy-

mieniane objawy pojawią się  

u każdego człowieka. Niektó-

rzy wielu z nich nie doświad-

czą. Inni zaś będą mieć takie, 

o których rzadko się wspomi-

na. 

Kiedy mózg zaczyna pracować nieprawidłowo... 

Chory z zespołem otępiennym. 

 Początek demencji zależy głównie od choroby, która ją wywołała oraz od in-

nych, nieznanych jeszcze czynników. Może on być nagły i łatwy do zaobserwowania, 

kiedy można powiedzieć: „od momentu udaru mama nie jest już tą samą osobą” . Cza-

sem bywa podstępny i członkowie rodziny nie zauważają pierwszych objawów. To 

chory pierwszy dostrzega swoje problemy  i określa je stwierdzeniami takimi jak: 

„wyrazy uciekają mi z głowy”, „zaczynam coś mówić i nie mogę znaleźć słowa”. 

 Ludzie różnie reagują na swoje problemy z pamięcią: ukrywają je, zaprzeczają 

kłopotom lub winią za nie innych. Chorzy z zaburzeniami pamięci często zadręczają się 

drobiazgami. 

 Osoba chora może mieć trudności z zapanowaniem nad reakcjami emocjo-

nalnymi. U niektórych pojawia się depresja i rozdrażnienie, inni na pozór pozostają 

radośni. Zdarzają się wybuchy agresji. Warto pamiętać, że trudne zachowania nie wy-

nikają ze złej woli, lecz są skutkiem uszkodzenia mózgu. 

 Niektórzy chorzy doświadczają omamów z różnych zmysłów - słyszą, widzą 

lub czują coś, czego nie ma. Te zjawiska są dla chorego na tyle realne, że staje się on 

nieufny w stosunku do otoczenia. 

 Funkcjonowanie chorego może zmieniać się z dnia na dzień, nawet z godziny 

na godzinę. To dodatkowo utrudnia opiekę, ponieważ trudno przewidzieć kolejne za-

chowania. 

 

 

„Musimy zacząć tracić 

pamięć, nawet tylko 

stopniowo  

i nieznacznie, by zdać 

sobie sprawę, że 

pamięć stanowi nasze 

życie”. 

Luis Bunuel 

(za: Olivier Sacks).  
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 Badacze uważają, że za 50 - 60 % wszystkich otępień jest odpowiedzialna choroba  

 Alzheimera. 

 Objawy choroby rozwijają się zwykle stopniowo. 

We wczesnych etapach choroby pamięć może być jedynym obszarem, w którym zau-

waża się niekorzystne zmiany. Nie jest to jednak typowe „zapominanie się”. Pojawiają 

się trudności, a potem całkowita niemożność nauczenia się nowych zadań, wykonywania 

działań matematycznych. 

Z czasem wyraźne stają się trudności z komunikowaniem się, nazywaniem, czyta-

niem, rozumieniem wypowiedzi innych. Chory przestanie czytać, oglądać telewizję. 

Pismo stanie się nieczytelne. Pojawią się również zaburzenia motoryczne: chory zacznie 

szurać nogami podczas chodzenia, przestanie dbać o higienę osobistą, zacznie tracić 

orientację po opuszczeniu mieszkania. Stanie się bezkrytyczny. Rodzina będzie obserwo-

wać zmiany w zachowaniu i osobowości. Stopniowo chora osoba utraci  zdolność do 

samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb. 

W późnych, zaawansowanych etapach otępienia chory przestanie kontrolować zwieracze, utraci 

umiejętność sprawnego chodzenia, będzie często tracił równowagę i upadał. Może też utracić 

zdolność mówienie. Przestanie rozpoznawać najbliższe osoby. Konieczna będzie pełna, cało-

dobowa opieka oraz pielęgnacja. 

 Otępienie naczyniopochodne rozpoznaje się u około 10% chorych. Na skutek po-

wtarzających się drobnych udarów dochodzi do uszkodzeń małych fragmentów mózgu. 

Łączny efekt tych uszkodzeń objawia się jako otępienie. 

 Pogorszeniu lub zaburzeniu mogą ulegać różne funkcje umysłowe, takie jak: pa-

mięć, koordynacja ruchowa, mowa. Poszczególne osoby będą się różnić między sobą zesta-

wem deficytów, gdyż odmienne obszary mózgu mogą być u nich uszkodzone. 

 Zmiany obserwowane w otępieniu zawałowym zwykle narastają stopniowo. Stan 

chorego zmienia się w widoczny sposób w powiązaniu z określonymi wydarzeniami takimi 

jak: operacja, upadek, przebyte infekcje. 

 W następnych miesiącach, latach chory może funkcjonować na tym samym pozio-

mie lub jego stan może ulec poprawie. W niektórych przypadkach narastaniu objawów otę-

pienia można zapobiegać poprzez powstrzymanie kolejnych udarów. 

 

Choroba Alzheimera. 

Otępienie naczyniopochodne. „Niezawodna i 

bezbłędna pamięć 

służy tylko 

nielicznym”. 

Władysław Kopaliński  
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Zmiany, na które powinniśmy zwracać szczególną uwagę. 

Typowe problemy w opiece nad osobą z otępieniem. 
 Każdy człowiek jest inny i inna jest też każda rodzina. Problemy, z którymi przyjdzie się mierzyć będą zależeć 

od przebiegu choroby, osobowości chorego i jego opiekuna, a także wielu innych czynników takich jak sytuacja finanso-

wa czy miejsce zamieszkania. 

 Kiedy dochodzi do stopniowego uszkodzenia mózgu, pojawiają się zachowania, które otoczeniu ciężko zrozu-

mieć, a których chory nie potrafi kontrolować, ani im zapobiegać. Pamiętaj, że twój podopieczny najczęściej stara się ro-

bić wszystko najlepiej jak potrafi na tym etapie choroby, na którym aktualnie się znajduje.  

 Jednym ze źródeł trudnych zachowań mogą być niezaspokojone potrzeby, których człowiek nie może wyrazić, 

gdy jego mózg zachoruje.  

1. Chory nie mówi o swoich potrzebach wprost. Może być głodny lub spragniony, ale wypowiada słowa: „chcę do 

domu”, bo dom kojarzy mu się z miejscem bezpiecznym, w którym jada obiad. 

2. Chce spędzać czas jak dawniej. Jeżeli wokół chorego ciągle coś się dzieje, może on potrzebować odpoczynku. Z 

kolei dla osób aktywnych bezczynne spędzanie czasu w domu może być męczarnią. 

3. Chory nie jest w stanie mówić o swoich potrzebach. 
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Gdy opiekujesz się osobą z demencją ważniejsze od słuchania co mówi, 

jest obserwowanie, co robi. Chcąc wyeliminować przyczyny trudnych 

zachowań, polegaj na swoim doświadczeniu i zmyśle obserwacji.  

Źródła wielu trudności mogą mieć podłoże fizyczne lub emocjonalne. 
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Opieka nad osobą z de-

mencją to trudne wyzwa-

nie, niejednokrotnie na 

wiele lat. Jako opiekun 

nieformalny pomagasz 

osobie, która jest dla cie-

bie ważna i bliska. Mimo 

to, ciągle masz inne zo-

bowiązania - pracę, ro-

dzinę, codzienne obo-

wiązki. Niespodziewa-

nie musisz połączyć 

ze  wiele różnych za-

dań. 

Codzienna pielęgnacja 

i bliskie kontakty z 

osobą podopieczną 

mogą być zarówno 

źródłem satysfakcji, po-

zytywnych doświadczeń 

oraz poczucia dobrze 

spełnionego obowiązku, 

jak i przyczyną pogorsze-

nia twojego samopoczu-

cia i narastania negatyw-

nych emocji 

Opieka to ciężka praca. 

Sprawowanie opieki: kilka ogólnych rad. 

Zdobywaj wiedzę. Im więcej będziesz wiedzieć o chorobie podopiecznego, tym lepiej 

poradzisz sobie z opieką. Doskonałą publikacją zawierającą wiele praktycznych porad 

dla rodzin i nieformalnych opiekunów osób z demencją jest np. „36 godzin na dobę”. 

Dziel się swoimi wątpliwościami z chorym. Gdy otępienie ma łagodny lub umiarko-

wany stopień chory może i powinien uczestniczyć w rozwiązywaniu codziennych pro-

blemów. 

Rozwiązuj problemy po kolei. Wybierz jedną z trudnych sytuacji, której zmiana ułatwi 

wam życie i pracuj tylko nad nią. 

Odpoczywaj. Choć może to być trudne do zorganizowania, to bardzo ważne jest, aby 

mieć czas tylko dla siebie, znaleźć chwile na odpoczynek i regenerację sił. 

Kieruj się zdrowym rozsądkiem i wyobraźnią - to twoje najlepsze narzędzia. 

Zachowaj poczucie humoru - pomoże ci ono przetrzymać wiele trudnych chwil. 

Pamiętaj o rozmawianiu z chorym, informowaniu go, co robisz i dlaczego. 

Zorganizuj stabilne, bezpieczne i rutynowe środowisko. Każdego dnia wykonuj 

wszystkie czynności w ten sam sposób i o stałych porach. 

Zachęcaj chorego do aktywności, ale nie przeciążaj go. Zaakceptuj fakt, że pewne 

umiejętności zostały utracone na zawsze. 

Rozważ pomoc wyszkolonej osoby, która przychodziłaby do domu lub uczęszczanie 

chorego na grupowe zajęcia w domu dziennego pobytu. 
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Z życia Rodzinnego Domu Seniora. 
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Ksiądz Robert Ablewicz -

misjonarz. Opowiadał  

o wyzwaniach jakie stoją 

przed osobą, która została 

powołana do pracy na mi-

sji. Podzielił się z nami 

opowieściami o życiu co-

dziennym mieszkańców 

Papui - Nowej Gwinei. 

Sierżant Tobiasz Kmieć pełniący obec-

nie funkcję dzielnicowego. Przeprowadził 

prelekcję dotyczącą zagrożeń, jakie czyhają 

na osoby starsze we współczesnym świe-

cie. Dzięki temu spotkaniu seniorzy zyskali 

wiedzę pozwalającą skutecznie ochronić 

się przed oszustami. 

„A mnie jest szkoda lata  

i letnich, złotych wspo-

mnień…” śpiewał Jerzy Połom-

ski. Wspólną zabawą, śpiewem 

i tańcami pożegnaliśmy tegoroczne 

lato. Pani Maria podzieliła się  

z nami swoją twórczością poetycką 

i odczytała kilka wierszy własnego 

autorstwa. Atmosfera była gorąca, 

jak na letnie dni przystało! 

Tęskniłam 

 

Tęskniłam za Tobą  wczoraj, 
Popołudniem i z wieczora. 
W ogórkach, w pomidorach. 
Tęskniłam za Tobą wczoraj. 
Potem w malinowym chruśniaku, 
A Ty nie dawałeś żadnego znaku. 

Tęskniłam w winogronach, 
W krzaczkach rozmarynu, w lawendzie. 
Tam, gdzie trawa zielona. 
Wszędzie. 

Tęskniłam w płatkach róży, 
A czas mi się dłużył. 
Tęskniłam tak, aż do zmroku, 
A potem przyszła noc i błogi spokój. 

Dlaczego ranisz mi duszę 
I ciągle za Tobą tęsknić muszę? 
Zadzwoniłam o świcie, 
Bo kocham Cię nad życie. 

   Maria Guzek 
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Jesteśmy placówką zapewniającą dzienną opiekę dla osób niesamodzielnych, w wieku 60+, będących 

mieszkańcami Tarnowa.  

 

Świadczymy usługi:  opiekuńczo-pielęgnacyjne,  

   aktywizująco-usprawniające  

   oraz wspomagające dla seniorów oraz ich opiekunów nieformalnych.  

 

Zajęcia dla seniorów prowadzone są przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.  

Zapewniamy m.in.: dowóz Uczestników,  

       specjalistyczne wsparcie lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta oraz psychologa,  

       wyżywienie w trakcie pobytu (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek).  

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny! 

Dodatkowe informacje o udziale w projekcie można uzyskać: 
 
Telefonicznie:  
Kierownik RDS p. Aleksandra Rucka nr tel.  +48 507 164 937 
Na stronie internetowej: 
https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/projekty/rodzinny-dom-seniora-opis/ 

RODZINNY DOM SENIORA 
 
UL. KOCHANOWSKIEGO 32 
33 - 100 TARNÓW 

 

ZAPRASZAMY! 
 

Jeśli ktoś z Twoich bli-
skich, znajomych, przy-
jaciół jest osobą star-

szą, potrzebującą 
wsparcia - zapraszamy 

do kontaktu! 

Wszystkie potrzebne dokumenty oraz informacje 
o prowadzonej rekrutacji można uzyskać  w Biurze Projektu, 
które mieści się w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości  
ul. Kochanowskiego 32, Tarnów 
Sekretariat Izby  tel.: 14 621 57 69 / fax 14 621 31 48 

„Pożegnanie lata” w RDS. 


