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M.1.1Różne formy demencji i ich charakterystyka 

Demencja jest terminem ogólnym oznaczającym utratę pamięci i innych zdolności umysłowych  

na tyle poważnych, że wpływają na codzienne życie. Jest ona spowodowana fizycznymi zmianami  

w mózgu. Choroba Alzheimer`a jest najczęstszym rodzajem demencji, ale istnieje wiele jej rodzajów. 

Wraz z postępującym procesem starzenia, problemem może stać się utrata pamięci. Naturalne jest 

to, że na pamięć mają wpływ: stres, zmęczenie lub niektóre choroby i leki. Jeśli zanik pamięci zdarza 

się sporadycznie, może to być irytujące, ale jeśli ma to wpływ na codzienne życie człowieka lub staje 

się niepokojące, to należy szukać porad medycznych. 

Z drugiej jednak strony, demencja to nie tylko utrata pamięci. Może ona również wpływać na to,  

w jaki sposób ludzie mówią, myślą, czują i zachowują się. Należy jednak pamiętać, że demencja nie 

jest naturalnym elementem procesu starzenia.  

 

Co to jest demencja? 

Demencja jest zespołem (grupa powiązanych objawów) związanym z postępującym pogorszeniem 

funkcjonowania mózgu. Może to obejmować problemy z tym związane:  

• utratę pamięci 

• szybkość myślenia 

• ostrość i szybkość reakcji na bodźce  

• język 

• rozumienie 

• osąd 

• nastrój 

• przemieszczanie  

• trudności w wykonywaniu codziennych czynności  

Istnieje wiele różnych przyczyn demencji. Ludzie często mylą się co do różnicy między chorobą 

Alzheimera a demencją.  Choroba Alzheimera jest rodzajem demencji i, wraz z demencją naczyniową, 

stanowi zdecydowaną większość przypadków. Osoby cierpiące na demencję mogą stać się 

apatycznymi lub nieinteresującymi się swoimi zwykłymi czynnościami, mogą mieć problemy  

z kontrolowaniem swoich emocji. Mogą również znaleźć sytuacje społeczne, które stanowią dla nich 

wyzwanie i tracą zainteresowanie socjalizacją. Aspekty ich osobowości mogą ulec zmianie. Osoba  

z demencją może stracić empatię (zrozumienie i współczucie), może zobaczyć lub usłyszeć rzeczy, 

których inni ludzie nie widzą (halucynacje). Ponieważ osoby z demencją mogą stracić zdolność do 

zapamiętywania zdarzeń lub pełnego zrozumienia swojego otoczenia lub sytuacji, może się wydawać, 

że nie mówią prawdy lub świadomie ignorują problemy. Demencja wpływa na zdolności umysłowe 

danej osoby, stąd planowanie i organizowanie może być dla niej trudne. Problemem może stać się 

również utrzymanie ich niezależności. Osoba cierpiąca na demencję będzie zatem zazwyczaj 

potrzebowała pomocy przyjaciół lub krewnych, w tym pomocy przy podejmowaniu decyzji. 
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Dlaczego ważne jest uzyskanie diagnozy? 

Chociaż w chwili obecnej nie ma leku na demencję, to jeśli jest ona zdiagnozowana we wczesnym 

stadium, istnieją sposoby na spowolnienie jej rozwoju i utrzymanie funkcji umysłowych. Diagnoza 

może pomóc osobom cierpiącym na demencję w uzyskaniu odpowiedniego leczenia i wsparcia oraz 

pomóc bliskim w przygotowaniu i zaplanowaniu przyszłości. Dzięki leczeniu i wsparciu wiele osób jest 

w stanie prowadzić aktywne, spełnione życie. Objawy demencji nasilają się z czasem. W znacznie 

późniejszych stadiach demencji, ludzie będą w stanie zrobić znacznie mniej dla siebie i mogą stracić 

wiele ze swojej zdolności do komunikacji.  

 

Jak powszechna jest demencja? 

W 2015 r. liczba osób z demencją wynosiła w Europie około 10,5 mln. Prognozy są alarmujące, 

ponieważ przewiduje się, że liczba osób dotkniętych demencją wzrośnie do 13,4 mln do 2030 r. i do 

18,7 mln do 2050 r.  

Według Komisji Europejskiej najczęstszą przyczyną demencji w UE jest choroba Alzheimera (około 50-

70% przypadków) oraz kolejne udary, które prowadzą do wieloaspektowej demencji (około 30%). 

Inne przyczyny to choroba Picka, choroby Binswangera, demencja z ciałami Lewy`ego i inne. 

 

Najczęśćiej stosowane formy klasyfikacji demencji: 

Chociaż różne rodzaje chorób różnią się między sobą, istnieją pewne często stosowane klasyfikacje 

do ich opisu: 

Demencja korowa: Uszkodzenie mózgu wpływa przede wszystkim na korę mózgu, czyli  

na zewnętrzną warstwę mózgu. Ma tendencję do powodowania problemów z pamięcią, językiem, 

myśleniem i zachowaniami społecznymi. 

Demencja podkorowa: Działa na części mózgu poniżej kory mózgowej. Typy podkorowe powodują 

zmiany w emocjach i ruchu, a także problemy z pamięcią. 

Demencja postępująca: Ten typ pogarsza się z czasem, stopniowo ingerując w bardziej poznawcze 

zdolności i codzienne czynności. 

Demencja pierwotna: Ten typ nie wynika z żadnej innej choroby. Choroba Alzheimera jest chorobą 

pierwotną.  

Demencja wtórna: Stan ten powstaje w wyniku choroby fizycznej lub urazu. 

Niektóre typy pasują do więcej niż jednej z tych klasyfikacji. Na przykład, choroba Azheimera jest 
uważana zarówno za postępującą, jak i korową. 

 

M.1.1.1 Choroba Alzheimera 

Oznaki i objawy choroby Alzheimera 
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Choroba Alzheimera jest chorobą postępującą, co oznacza, że objawy rozwijają się stopniowo przez 

wiele lat i ostatecznie stają się bardziej dotkliwe. Choroba wpływa na wiele funkcji mózgu. Pierwszym 

objawem choroby Alzheimera są zazwyczaj niewielkie problemy z pamięcią. Może to być na przykład 

zapomnienie o ostatnich rozmowach lub wydarzeniach, zapomnienie nazw miejsc i przedmiotów.  

W miarę rozwoju choroby problemy z pamięcią stają się coraz poważniejsze i mogą pojawić się 

kolejne objawy, takie jak: 

• zamieszanie, dezorientacja I gubienie się w znanych miejscach 

• trudności w planowaniu i podejmowaniu decyzji 

• problem z mową i językiem 

• problemy z poruszaniem się bez pomocy lub wykonywaniem zadań związanych  

z samoobsługą 

• zmiany osobowości, takie jak wzrost poziomu agresji, wymagań i podejrzliwość wobec innych 

• halucynacje (dostrzegania lub słyszenie rzeczy, których nie ma) i urojenia (wiara w rzeczy, 

które nie są prawdziwe) 

• słaby nastrój lub niepokój 

Kto jest zagrożony chorobą? 

Choroba Alzheimera występuje najczęściej u osób powyżej 65 roku życia. Ryzyko wystąpienia 

choroby Alzheimera i innych rodzajów demencji wzrasta wraz z wiekiem, dotykając około 1 na 14 

osób w wieku powyżej 65 lat i 1 na 6 osób w wieku powyżej 80 lat. Jednak około 1 na 20 przypadków 

choroby Alzheimera dotyczy osób w wieku od 40 do 65 lat. Nazywa się to chorobą Alzheimera we 

wczesnym lub młodym wieku. 

Uzyskanie diagnozy 

Ponieważ objawy choroby Alzheimera postępują powoli, trudno jest rozpoznać, że istnieje problem. 

Wiele osób uważa, że problemy z pamięcią są po prostu częścią procesu starzenia się. Również sam 

proces chorobowy może (ale nie zawsze) przeszkadzać ludziom w rozpoznawaniu zmian w ich 

pamięci. Choroba Alzheimera nie jest jednak "normalną" częścią procesu starzenia. Dokładna  

i wczesna diagnoza choroby Alzheimera może dać najlepszą szansę na przygotowanie się  

i zaplanowanie przyszłości, jak również na otrzymanie leczenia lub wsparcia, które może choremu 

pomóc.  

Jeśli to możliwe, ktoś, kto dobrze zna chorego, powinien być z nim, ponieważ może on pomóc opisać 

wszelkie zauważone zmiany lub problemy. Jeśli ktoś martwi się o kogoś innego, powinien zachęcić go 

do umówienia się na wizytę i być może zasugerować, że powinien iść z nim w parze. Nie ma jednego 

testu, który można by wykorzystać do zdiagnozowania choroby Alzheimera. Należy pamiętać, że 

problemy z pamięcią niekoniecznie oznaczają, że dana osoba cierpi na chorobę Alzheimera. 

W przypadku podejrzenia choroby Alzheimera, osoba cierpiąca na chorobę może zostać skierowana 
do specjalisty celem: 

• bardziej szczegółowej oceny objawów 

• przeprowadzenia dalszych badań, takich jak,  w razie potrzeby,  rezonans magnetyczny 

• stworzenia planu leczenia i opieki 
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Jak jest leczona choroba Alzheimera? 

Obecnie nie ma lekarstwa na chorobę Alzheimera, ale dostępne są leki, które mogą pomóc złagodzić 

niektóre objawy. Dostępne są również różne inne rodzaje wsparcia, aby pomóc osobom cierpiącym 

na chorobę Alzheimera żyć jak najbardziej niezależnie, takie jak wprowadzanie zmian w ich 

środowisku domowym, aby łatwiej było poruszać się i pamiętać o codziennych zadaniach. Zabiegi 

psychologiczne, takie jak terapia stymulacyjna, mogą być również oferowane w celu wsparcia ich 

pamięci, umiejętności rozwiązywania problemów i zdolności językowych. 

Osoby cierpiące na chorobę Alzheimera mogą żyć przez kilka lat po tym, jak zaczną odczuwać objawy. 

Mogą się one jednak znacznie różnić w zależności od osoby. Choroba Alzheimera jest chorobą 

ograniczającą życie, chociaż wiele osób, u których zdiagnozowano ten stan, umiera z innej przyczyny. 

Ponieważ choroba Alzheimera jest postępującą chorobą neurologiczną, może powodować problemy 

z połykaniem. Może to prowadzić do aspiracji (wdychanie pokarmu do płuc), co może powodować 

częste infekcje płuc. Często zdarza się również, że osoby cierpiące na chorobę Alzheimera mają 

trudności z jedzeniem i zmniejszony apetyt. 

Wzrasta świadomość, że osoby cierpiące na chorobę Alzheimera potrzebują opieki paliatywnej. 

Obejmuje to wsparcie dla rodzin, jak również dla osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera. 

 

Czy można zapobiegać chorobie Alzheimera? 

Ponieważ dokładna przyczyna choroby Alzheimera nie jest jasna, nie ma znanego sposobu, aby jej 
skutecznie zapobiec.  

Są jednak rzeczy, które można zrobić, aby zmniejszyć  ryzyko lub opóźnić pojawienie się demencji, 
takie jak: 

- rzucenie palenia i ograniczenie spożycia alkoholu 

- zdrowe, zrównoważone odżywianie i utrzymanie prawidłowej wagi 

- utrzymanie sprawności fizycznej i aktywności umysłowej 

Środki te przynoszą inne korzyści zdrowotne, takie jak obniżenie ryzyka chorób układu krążenia  
i poprawa ogólnego stanu zdrowia psychicznego. 

 

M.1.1.2 Demencja naczyniowa 

Demencja naczyniowa jest powszechnym typem demencji spowodowaną zmniejszonym przepływem 
krwi do mózgu. Z czasem ma tendencję do pogarszania się, choć czasami można ją spowolnić. 

Objawy demencji naczyniowej: 

Demencja naczyniowa może pojawić się nagle lub z czasem. Objawy obejmują: 

• spowolnienie procesu myślenia 

• trudności w planowaniu i zrozumieniu 

• problem z koncentracją 
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• zmiany nastroju, osobowości lub zachowania  

• poczucie dezorientacji i zagubienia 

• trudności z chodzeniem i utrzymaniem równowagi 

• objawy choroby Alzheimera, takie jak problemy z pamięcią i językiem (wiele osób z demencją 
naczyniową ma również chorobę Alzheimera) 

Problemy te mogą sprawić, że codzienne czynności stają się coraz trudniejsze i ktoś z tą chorobą 
może w końcu nie być w stanie zadbać o siebie.  

 

Uzyskanie diagnozy 

W razie wątpliwości podejrzewany o chorobę powinien skontaktować się ze swoim lekarzem 

rodzinnym, jeśli sądzi, że ma wczesne objawy demencji, zwłaszcza jeśli ma powyżej 65 lat. Jeśli 

demencja zostanie wykryta we wczesnym stadium, leczenie może powstrzymać nasilenie demencji 

naczyniowej lub przynajmniej spowolnić jej postęp. Lekarz pierwszego kontaktu może wykonać kilka 

prostych badań w celu ustalenia przyczyny objawów i, w razie potrzeby, może skierować chorego do 

innego specjalisty w celu przeprowadzenia dalszych badań. 

 

Nie ma jednego badania na demencję naczyniową. Do postawienia diagnozy potrzebne są 

następujące elementy: 

 

• ocena objawów - na przykład, czy istnieją typowe objawy demencji naczyniowej 

• pełny wywiad medyczny, w tym pytanie o historię chorób związanych z demencją 

naczyniową, takich jak udary lub wysokie ciśnienie krwi 

• ocena zdolności umysłowych - zazwyczaj obejmuje ona szereg zadań i pytań 

• skan mózgu, jak  rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa albo tomografia emisyjna 

pojedyńczych fotonów (SPECT) – może to wykryć objawy demencji i uszkodzenia naczyń 

krwionośnych w mózgu 

 
Leczenie demencji  

Obecnie nie ma lekarstwa na demencję naczyniową i nie ma możliwości odwrócenia utraty komórek 

mózgowych, która miała miejsce przed rozpoznaniem tego stanu. Leczenie może jednak czasami 

pomóc w spowolnieniu demencji naczyniowej. Leczenie ma na celu zajęcie się podstawową 

przyczyną, która może zmniejszyć szybkość, z jaką komórki mózgu są tracone. Często proces ten 

będzie obejmował:  

• zdrowe odżywianie 

• obniżenie wagi u osób z nadwagą 

• rzucenie palenia 

• dobra kondycja fizyczna 

• odrzucenie alkoholu 
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• przyjmowanie leków, takich jak leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, obniżenie 

poziomu cholesterolu lub zapobieganie zakrzepom krwi 

Inne metody leczenia, w tym fizjoterapia, terapia zajęciowa, działania związane z demencją (takie jak 
kawiarnie pamięciowe) i terapie psychologiczne mogą pomóc zmniejszyć wpływ istniejących 
problemów. 

Przyszłość otępienia naczyniowego: 

Z czasem demencja naczyniowa zwykle będzie się pogłębiać. Może się to zdarzyć w nagłych krokach, 

w okresach pomiędzy którymi objawy nie zmieniają się zbytnio, ale trudno jest przewidzieć, kiedy to 

nastąpi. Zazwyczaj potrzebna będzie pomoc w domu, a niektórzy ludzie będą potrzebować opieki  

w domu opieki. Chociaż leczenie może pomóc, demencja naczyniowa może znacznie skrócić 

oczekiwaną długość życia. Jest to jednak bardzo zmienne i wiele osób żyje przez wiele lat z tą chorobą 

lub umiera z innej przyczyny. 

 

Przyczyny demencji naczyniowej 

Demencja naczyniowa jest spowodowana zmniejszonym przepływem krwi do mózgu, który uszkadza 

i ostatecznie zabija komórki mózgu. Może się to rozwinąć w wyniku: 

• zwężenia i zablokowania małych naczyń krwionośnych wewnątrz mózgu 

• pojedynczego udaru (gdy dopływ krwi do części mózgu zostaje nagle odcięty) 

• wielu "mini udarów", które powodują drobne, ale szeroko rozpowszechnione uszkodzenia 

mózgu.  

W wielu przypadkach problemy te są związane z podstawowymi czynnikami, takimi jak wysokie 

ciśnienie krwi i cukrzyca, a także uwarunkowaniami stylu życia, takimi jak palenie tytoniu i nadwaga. 

Zwalczanie tych problemów może zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji naczyniowej  

w późniejszym okresie życia, choć nie jest jeszcze jasne, na ile dokładnie można zmniejszyć to ryzyko.  

 

M.1.1.3 Demencja z ciałami Lewy'ego 

Demencja z ciałami Lewiego (DLB) powoduje problemy ze zdolnościami umysłowymi i szereg innych 

trudności. Objawy pojawiają się stopniowo i nasilają się powoli w ciągu kilku lat, choć leczenie może 

pomóc. 

 

Problemy ze sprawnością umysłową 

Podobnie, jak w przypadku innych rodzajów demencji, demencja z ciałami Lewy'ego zwykle 
powoduje problem związane z : 

 

• szybkością procesu myślenia 

• rozumieniem  
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• osądami 

• percepcją wzrokową 

• językiem 

• pamięcią  (ale znacząca utrata pamięci może nastąpić dopiero później) 

Problemy te mogą być stałe, ale zazwyczaj mają tendencję do pojawiania się i znikania. Istnieją 
również inne objawy demencji z ciałami Lewy'ego, które mogą pomóc odróżnić ją od innych rodzajów 
demencji, takie jak: 

• wyraźne wahania pomiędzy czujnością a dezorientacją lub sennością - może się to zdarzyć 
nieoczekiwanie i zmieniać w ciągu godzin lub dni 

• powolny ruch, sztywne kończyny, wstrząsy (niekontrolowane wstrząsanie) i kołysanie 
podczas chodzenia - podobnie jak w przypadku choroby Parkinsona 

• widzenie lub czasami słyszenie rzeczy, których nie ma (halucynacje) - mogą to być zarówno 
przyjemne doznania, jak i niepokojące 

• omdlenia, zachwiania równowagi i upadki  

• zaburzony sen - może to być mówienie we śnie, odgrywanie snów lub senność w ciągu dnia 

• trudności w połykaniu 

• depresja 

Codzienne czynności stają się coraz trudniejsze i mogą wystąpić dalsze problemy zdrowotne, takie jak 
urazy po upadku lub infekcja w klatce piersiowej spowodowana przypadkowym wdychaniem 
żywności. 

M.1.1.4 Demencja mieszana 

 

W najczęstszej postaci demencji mieszanej, nieprawidłowe złogi białka związane z chorobą 

Alzheimera współistnieją z problemami naczyń krwionośnych związanymi z demencją naczyniową. 

Zmiany w mózgu spowodowane chorobą Alzheimera często współistnieją również z ciałami Lewiego. 

W niektórych przypadkach osoba może mieć zmiany w mózgu związane ze wszystkimi trzema 

schorzeniami - chorobą Alzheimera, demencją naczyniową i demencją z ciałami Lewiego. Naukowcy 

nie wiedzą dokładnie, ile osób starszych, u których obecnie zdiagnozowano określony typ demencji, 

rzeczywiście cierpi na demencję mieszaną, ale badania w warunkach autopsji pokazują, że stan ten 

może być znacznie bardziej powszechny, niż wcześniej sobie to uświadamiano. Badania autopsji 

odgrywają kluczową rolę w rzucaniu światła na demencję mieszaną, ponieważ naukowcy nie mogą 

jeszcze zmierzyć większości zmian w mózgu związanych z demencją u osób żyjących. W większości 

badań informacyjnych badacze korelują zdrowie poznawcze każdego uczestnika i wszelkie 

zdiagnozowane problemy w życiu z analizą mózgu po śmierci. 

Oznaki demencji mieszanej 

Objawy demencji mieszanej mogą być różne, w zależności od rodzaju zmian w mózgu i obszarów 

mózgu dotkniętych chorobą. W wielu przypadkach objawy mogą być podobne lub nawet niemożliwe 

do odróżnienia od objawów choroby Alzheimera lub innego rodzaju demencji. W innych przypadkach 

objawy danej osoby mogą sugerować, że występuje więcej niż jeden rodzaj demencji. 

 

Uzyskanie diagnozy  



 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Project ID Number:2017-1-UK01-KA202-036686 

 

Rozpoznanie demencji mieszanej następuje po autopsji mózgu. Większość osób, u których w wyniku 

autopsji stwierdzono demencję mieszaną, w ciągu życia miała zdiagnozowany jeden specyficzny typ 

demencji, najczęściej związany z  chorobą Alzheimera.  

Na przykład w badaniu Memory and Aging Project obejmującym długoterminowe oceny poznawcze, 

a następnie ewentualną autopsję mózgu, 94% uczestników, u których rozpoznano demencję, 

zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Autopsje osób z rozpoznaną chorobą Alzheimera wykazały, że 

54% z nich miało współistniejącą patologię. Najczęstszą współistniejącą nieprawidłowością były 

wcześniej niewykryte skrzepy krwi lub inne dowody choroby naczyniowej. Ciała Lewy'ego były drugą 

co do częstości współistniejącą nieprawidłowością. 

 

Przyczyny i ryzyko 

 

Chociaż demencja mieszana jest rzadko diagnozowana w ciągu życia, wielu badaczy uważa,  

że zasługuje ona na więcej uwagi, ponieważ połączenie dwóch lub więcej typów demencji związanych 

ze zmianami w mózgu może mieć większy wpływ na mózg niż tylko jeden typ. Dowody wskazują,  

że obecność więcej niż jednego rodzaju zmian związanych z demencją może zwiększyć szanse  

na wystąpienie objawów u danej osoby. 

 

Leczenie i wyniki 

Ponieważ u większości osób z demencją mieszaną diagnozuje się jeden rodzaj demencji, lekarze 

często opierają swoje decyzje dotyczące przepisywania leków na rodzaju demencji, która została 

rozpoznana. Żadne leki nie są szczególnie przeznaczone do leczenia demencji mieszanej. Eksperci 

medyczni, którzy uważają, że choroba Alzheimera należy do chorób przyczyniających się do rozwoju 

demencji, mogą rozważyć przepisanie leków, które są zatwierdzone do leczenia choroby Alzheimera. 

Wielu badaczy jest przekonanych, że rosnące zrozumienie demencji mieszanej w połączeniu  

z uznaniem, że zmiany naczyniowe są najczęstszymi współistniejącymi zmianami w mózgu, może 

stworzyć okazję do zmniejszenia liczby osób cierpiących na demencję. Kontrolowanie ogólnych 

czynników ryzyka chorób serca i naczyń krwionośnych może również chronić mózg przed zmianami 

naczyniowymi. 

 

M.1.1.5 Inne odmiany demencji 

Choroba Creutzfeldta-Jakoba 

Choroby prionowe, takie jak choroba Creutzfeldta-Jakoba, występują wtedy, gdy białko prionowe, 

które występuje w całym organizmie, ale którego normalna funkcja nie jest jeszcze znana, zaczyna 

składać się w nieprawidłowy trójwymiarowy kształt. Ta zmiana kształtu stopniowo wyzwala białko 

prionowe w mózgu, aby złożyć do tego samego nieprawidłowego kształtu. CJD powoduje rodzaj 
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demencji, która postępuję niezwykle szybko. Częstsze odmiany demencji, takie jak choroba 

Alzheimera, demencja z ciałami Lewy'ego i demencja przednio-poralna, zazwyczaj postępują wolniej.  

Poprzez proces, którego naukowcy jeszcze nie rozumieją, źle złożone białko prionowe niszczy 

komórki mózgu. Wynikające z tego uszkodzenia prowadzą do szybkiego spadku myślenia  

i rozumowania, jak również mimowolnych ruchów mięśni, zamieszania, trudności w chodzeniu  

i zmian nastroju. CJD jest rzadkością, występującą u około jednej na milion osób rocznie na całym 

świecie. 

Eksperci generalnie rozpoznają następujące główne typy CJD:  

Sporadyczne CJD rozwija się spontanicznie, bez znanego powodu. Stanowi 85 procent przypadków. 

Przeciętnie sporadyczne CJD pojawia się po raz pierwszy w wieku od 60 do 65 lat. 

Rodzinna CJD jest spowodowana pewnymi zmianami w genie chromosomu 20 kodującym biologiczny 

plan dla białka prionowego. Rozwijanie się rodzinnej CJD, wynika z tego, że odziedziczyli zmiany 

genetyczne po rodzicach. Rodzinna CJD stanowi około 10 do 15 procent przypadków. Rozwija się 

średnio w młodszym wieku niż sporadyczna CJD, przy czym niektóre typy genetyczne pojawiają się już 

w wieku od 20 do 40 lat. 

 

Nabyta CJD wynika z ekspozycji na zewnętrzne źródło nieprawidłowego białka prionowego. Szacuje 

się, że źródła te stanowią około 1 procent przypadków CJD. Dwa najczęstsze źródła zewnętrzne to: 

 

• Zabiegi medyczne z wykorzystaniem instrumentów stosowanych w neurochirurgii, hormonu 

wzrostu pochodzenia ludzkiego lub niektórych przeszczepionych tkanek ludzkich. 

• Mięso lub inne produkty pochodzące od bydła zakażonego gąbczastą encefalopatią bydła 

("choroba szalonych krów"), uznane w połowie lat 90-tych za przyczynę wariantu CJD (vCJD). 

Naukowcy prześledzili ten nowy typ CJD do spożycia wołowiny pochodzącej od bydła, 

którego pasza zawiera przetworzoną tkankę mózgową innych zwierząt. 

Demencja przednio – przestrzenna  

Uszkodzenie komórek nerwowych spowodowane demencją przednio-przestrzenną prowadzi do 

utraty funkcji w tych regionach mózgu, co w różny sposób powoduje pogorszenie zachowania  

i osobowości, zaburzenia językowe lub zmiany w mięśniach lub funkcjach ruchowych. Istnieje wiele 

różnych chorób, które powodują zwyrodnienia przednio-przestrzenne. Najbardziej widoczne są dwie 

z nich: 

• grupa zaburzeń mózgu związanych z białkiem tau  

• grupa zaburzeń mózgu z udziałem białka zwanego TDP43.  

Z powodów, które nie są jeszcze znane, te dwie grupy mają preferencje dla płatów czołowych  

i skroniowych, które powodują demencję. 
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FTD kiedyś nazywano chorobą Picka po Arnoldzie Pick'u, lekarzu, który w 1892 roku po raz pierwszy 

opisał pacjenta z wyraźnymi objawami wpływającymi na język. Niektórzy lekarze nadal używają 

terminu "choroba Picka". Inne terminy, które mogą być używane do opisu FTD, obejmują zaburzenia 

przednio-przestrzenne, zwyrodnienia przednio-przestrzenne i zaburzenia płata czołowego. 

 

Rzadziej występujące odmiany demencji:  

 

Inne rodzaje demencji, w przypadku których występuje upośledzenie funkcji mózgu, obejmują: 

• Chorobę Huntingtona  

• Wodogłowie 

• Późniejszy zanik kory mózgowej 

• Demencja związana z chorobą Parkinsona 

• Syndrom Korsakoff`a.  

Aby dowiedzieć się więcej na temat tych mniej powszechnych rodzajów demencji, źródła 

internetowe mogą dostarczyć wstępnego przeglądu. 

 

M.1.1.6 Badania diagnozujące demencję 

Nie ma jednego testu na demencję. Diagnoza opiera się na połączeniu ocen i testów. Mogą być one 

wykonywane przez lekarza pierwszego kontaktu lub specjalistę w szpitalu. 

 

Diagnozowanie z historii 

Zazwyczaj robi to lekarz pierwszego kontaktu. Jeśli pacjent zostanie skierowany do specjalisty, 

zostanie sporządzony bardziej szczegółowy wywiad. Pomaga to, jeśli ktoś, kto dobrze zna pacjenta 

jest również z nim podczas badań, ponieważ mogą pomóc opisać wszelkie zmiany lub problemy, 

które zauważyli. 

 

Lekarz wykona następujące czynności: 

• zapyta, jak i kiedy zaczęły się objawy i czy wpływają one na codzienne życie 

• sprawdzi, czy istniejące schorzenia, takie jak choroby serca, cukrzyca, depresja lub udar 

mózgu, są właściwie kontrolowane 

• dokona przeglądu wszelkich przyjmowanych przez pacjenta leków, w tym leków przepisanych 

na receptę, leków kupionych w aptekach i w innych miejscach oraz wszelkich produktów 

alternatywnych, takich jak suplementy witaminowe 
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Testy zdolności umysłowych do diagnozowania demencji 

Osoby z objawami demencji poddaje się badaniom sprawdzającym ich zdolności umysłowe, takie jak 

pamięć lub myślenie. Testy te znane są jako oceny poznawcze i mogą być początkowo wykonywane 

przez lekarza pierwszego kontaktu. Istnieje kilka różnych testów. Prawdopodobnie najczęstszym 

testem stosowanym przez lekarzy pierwszego kontaktu jest ogólny test oceny poznania (GPCOG). 

Chociaż testy te nie są w stanie zdiagnozować demencji, mogą wykazać istnienie trudności  

z pamięcią, które wymagają dalszych badań. Większość testów obejmuje serię testów pióro-papier 

 i pytania, z których każde posiada punktację. Testy te oceniają szereg różnych zdolności umysłowych, 

w tym: 

• pamięć krótko- i długoterminową 

• koncentrację i zakres uwagi 

• umiejętności językowe i komunikacyjne 

• świadomość czasu i miejsca (orientację) 

Należy pamiętać, że na wyniki testów może mieć wpływ poziom wykształcenia danej osoby. Na 

przykład ktoś, kto nie potrafi dobrze czytać lub pisać, może mieć niższy wynik, ale może nie mieć 

demencji. Podobnie osoba z wyższym poziomem wykształcenia może osiągnąć wyższy wynik,  

ale nadal cierpi na demencję. 

Badania krwi w celu sprawdzenia, czy nie występują inne choroby 

Lekarz pierwszego kontaktu zorganizuje badania krwi w celu wykluczenia innych przyczyn objawów, 

które mogą być mylone z demencją. W większości przypadków takie badania krwi będą sprawdzały: 

• funkcjonowanie wątroby 

• funkcjonowanie nerek 

• funkcjonowanie tarczycy 

• hemoglobina A1c (do badania cukrzycy) 

• poziom witaminy B12 i folianów 

Jeśli lekarz ma podejrzenie, że pacjent ma infekcję, może go poprosić o zrobienie badania moczu  

lub innych badań.  

Skany mózgu z demencją  

Skany mózgu są często używane do diagnozowania demencji, gdy prostsze testy wykluczają inne 

problemy. Podobnie, jak w przypadku testów pamięci, na własnych skanach mózgu nie można 

zdiagnozować demencji, ale są one wykorzystywane jako część szerszej oceny. Nie każdy będzie 

potrzebował skanowania mózgu, zwłaszcza jeśli testy i oceny wykażą, że demencja jest 

prawdopodobną diagnozą. Skany te mogą być również wykorzystane do sprawdzenia dowodów na 

istnienie innych możliwych problemów, które mogłyby wyjaśnić objawy u danej osoby, takie jak udar 

mózgu lub guz mózgu. 

Rezonans magnetyczny jest zalecany w następujących sytuacjach: 

• jako pomoc w potwierdzeniu diagnozy demencji i rodzaju choroby powodującej demencję 
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• celem dostarczenia szczegółowych informacji na temat uszkodzeń naczyń krwionośnych, 

które występują w demencji naczyniowej 

• aby potwierdzić skurcz w określonych obszarach mózgu - na przykład, przednie i czasowe 

płatki są głównie dotknięte skurczem w demencji przednio-przedsionkowej, podczas gdy 

zwykle tylko tymczasowe płatki są dotknięte we wczesnych stadiach choroby Alzheimera. 

Tomograf komputerowy może być użyty do sprawdzenia, czy nie ma śladów udaru mózgu lub guza 

mózgu. Nie może jednak dostarczyć szczegółowych informacji na temat struktury mózgu. Nawet jeśli 

skan mózgu nie wykazuje żadnych oczywistych zmian, nie oznacza to, że ktoś nie ma demencji. 

Inne rodzaje skanowania, takie jak skanowanie SPECT (tomografia emisyjna pojedyńczych fotonów) 

lub skanowanie PET (pozytonowa tomografia emisyjna), mogą być zalecane, jeśli wynik rezonansu 

magnetycznego lub tomografii komputerowej jest niepewny. Większość ludzi nie będzie jednak 

potrzebowała tego typu skanowania. Zarówno skanowanie SPECT, jak i skanowanie PET, pozwala 

przyjrzeć się funkcjonowaniu mózgu i może wykryć nieprawidłowości związane z przepływem krwi w 

mózgu. Jeśli specjalista obawia się, że padaczka może powodować objawy demencji, można 

zastosować EEG, aby zarejestrować sygnały elektryczne mózgu (aktywność mózgu), ale jest to 

rzadkie. 

 

LITERATURA DODATKOWA: Proszę zapoznać się z zestawem narzędzi oceny poznawczej 

społeczeństwa Alzheimera 

 

M.1.2 Jak postępować z pacjentami z demencją? 

Zawodowi i domowi opiekunowie opiekujący się kimś, kto cierpi na demencję, mogą napotkać wiele 

praktycznych problemów w swoim codziennym życiu.  

Osoby cierpiące na demencję mogą czuć się bezbronne w miarę postępu choroby i w coraz większym 

stopniu polegają na innych ludziach, którzy robią dla nich różne rzeczy. Ważne jest, aby osoby 

cierpiące na demencję czuły się uspokojone i wspierane, zachowując jednocześnie pewien poziom 

niezależności. Chociaż niektóre objawy są wspólne dla wielu osób cierpiących na demencję, 

doświadczenia każdej osoby z nią związane i sposób, w jaki sobie z nią radzi, będą inne. 

 

Pomaganie komuś z demencją w codziennych zadaniach 

Kiedy osoba z demencją stwierdzi, że jej zdolności umysłowe maleją, prawdopodobnie odczuwa 

niepokój, stres i strach. Może być świadoma rosnącej niezdarności i niezdolności do zapamiętywania 

rzeczy, a to może być dla niej bardzo frustrujące i denerwujące. Jeśli opiekujesz się osobą cierpiącą  

na demencję, możesz pomóc jej poczuć się bezpieczniej, tworząc regularną codzienną rutynę  

w relaksującym otoczeniu, gdzie jest ona zachęcana, a nie krytykowana. 

Zaangażowanie osoby, którą się opiekujesz w codzienne zadania może sprawić, że poczuje się 

użyteczna i poprawi poczucie własnej wartości. Osoba taka może pomagać na przykład przy 
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zakupach, ustawianiu stołu lub zamiataniu liści w ogrodzie. W miarę postępu choroby zadania te 

mogą stać się dla nich trudniejsze do samodzielnego wykonania i może zaistnieć potrzeba udzielenia 

im większego wsparcia. 

Jak można pomóc: 

Głównym sposobem, w jaki można pomóc komuś z demencją, jest oferowanie wsparcia z wyczuciem 

i staranie się nie być krytycznym wobec tego, co robi. Dla osoby cierpiącej na demencję może być 

bardzo ważne, aby poczuć, że jest ona nadal przydatna. We wczesnym stadium, pomoce pamięci 

mogą być używane w całym domu, aby pomóc osobie zapamiętać, gdzie są rzeczy.  Na przykład, 

można umieścić na drzwiach szafki zdjęcia tego, co jest w środku, takie jak kubki i spodki. Może to 

pomóc wyzwolić ich pamięć i umożliwić im nieco dłuższe zachowanie niezależności. 

 

Utrzymywanie zainteresowań i zainteresowań, gdy ktoś ma demencję 

Wiele osób z demencją będzie nadal cieszyć się swoimi hobby lub zainteresowaniami. Na przykład, 

jeśli lubią gotować, mogą być w stanie pomóc w przygotowaniu posiłku. Chodzenie na spacer lub 

spacer po ogrodzie to prosty sposób na ćwiczenia i poczucie osiągnięcia. Mogą też  słuchać muzyki 

lub grać w grę planszową. Pielęgnacja zwierzęcia domowego lub psa może przynieść niektórym 

osobom wiele przyjemności. 

Jeśli osoba, o którą się troszczysz była bardzo towarzyska i często wychodziła, lub jeśli ma dużą 

rodzinę, może naprawdę cieszyć się z wizyty jednego lub dwóch członków rodziny lub przyjaciół. 

Może jednak mieć trudności z nadążaniem za rozmowami, jeśli ma wielu gości w tym samym czasie. 

Utrzymanie dobrego stanu zdrowia i odżywiania u osób z demencją 

Ważne jest, aby osoba, o którą dbasz, miała zdrową, zrównoważoną dietę i miała trochę ruchu. Im 

dłużej będzie sprawna i zdrowa, tym lepsza będzie  jakość jej życia. Jeśli chcesz kilka łatwych ćwiczeń, 

poszukaj online niektórych ćwiczeń wykonywanych w pozycji siedzącej.  Jeśli osoba, o którą dbasz nie 

je wystarczająco dużo lub je niezdrowe jedzenie, może stać się podatna na inne choroby. Osoby  

z demencją mogą stać się bardziej zdezorientowane, jeśli zachorują. 

Najczęstszymi problemami związanymi z żywieniem u osób z demencją są m.in: 

 

- nierozpoznawanie żywności 

- zapominanie o tym, co się lubi jeść 

- odmowa lub wypluwanie żywności 

- oporność w żywieniu 

- zwracanie się o dziwne kombinacje żywności 
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Takie zachowanie jest zwykle spowodowane dezorientacją lub podrażnieniem jamy ustnej, co wynika 

z problemamów stomatologicznych, a nie z chęci bycia niewygodnym. Jeśli jesteś zaniepokojony 

zachowaniem żywieniowym danej osoby, porozmawiaj z jej lekarzem rodzinnym. 

Jak możesz pomóc?: 

• Zaangażuj osobę, którą się opiekujesz. Na przykład, jeśli nie może jeść samodzielnie, możesz 

włożyć sztućce w jej ręce i pomóc w prowadzeniu jej do ust. Jeśli mają taką możliwość, 

możesz ją zaangażować do pomocy przy przygotowywaniu posiłków.  

• Spróbuj być opanowany. Jeśli jesteś zdenerwowany w czasie posiłków, wówczas osoba, którą 

się opiekujesz również będzie zestresowana. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu 

na posiłek, dzięki czemu możesz poradzić sobie z pojawiającymi się problemami.  

• Spróbuj dostosować się do zmian zachowań. Jest prawdopodobne, że osoba, o którą się 

troszczysz, z czasem zmieni swoje nawyki żywieniowe. Świadomość tego i dążenie do 

elastyczności sprawi, że posiłki będą mniej stresujące dla Ciebie i osoby, którą się opiekujesz.  

• Jeśli podejrzewasz, że osoba, którą się opiekujesz może mieć problem zdrowotne lub 

stomatologiczne, pomóż mu w organizacji wizyty u lekarza bądź stomatologa. Możesz 

również skontaktować z lokalnymi grupami opiekunów, aby porozmawiać z innymi osobami, 

które mogą doświadczać podobnych problemów.  

• Jeśli osoba z demencją pali, zastąp zapałki zapalniczkami jednorazowymi, aby zmniejszyć 

ryzyko przypadkowego spowodowania pożaru. 

• Jeśli osoba, którą się opiekujesz pije alkohol, sprawdź, czy nie jest to przeciwskazaniem przy 

lekach, które bierze. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza pierwszego kontaktu. 

 

Postępowanie z nietrzymaniem moczu u osób z demencją 

Nietrzymanie moczu może być sporym problemem i może być frustrujące dla osoby, którą się 

zajmujesz.  Jest to dolegliwość powszechna wśród osób z demencją. Może to być spowodowane 

infekcjami dróg moczowych, zaparciami powodującymi zwiększone ciśnienie na pęcherz lub lekami. 

Osoba cierpiąca na demencję może również po prostu zapomnieć o pójściu do toalety lub może 

zapomnieć, gdzie znajduje się toaleta. Może również stracić zdolność rozpoznawania, kiedy 

potrzebuje skorzystać z  toalety. 

Jak możesz pomóc?:  

Ważne jest zrozumienie, zachowanie poczucia humoru i pamiętanie, że to nie wina tych osób. 

Możesz również spróbować następujących rzeczy: 

• Umieść na drzwiach od toalety odpowiednie oznaczenie, jak np. zdjęcie toalety 

• Pozostaw drzwi od toalety otwarte i upewnij się, że osoba, ktorą się opiekujesz, ma do niej 

ułatwiony dostęp.  

• Upewnij się, że mogą zdjąć swoje ubrania - niektórzy ludzie z demencją mają problemy  

z guzikami i zamkami błyskawicznymi. 

• Zwróć uwagę na znaki, że mogą potrzebować iść do toalety, takie jak wiercenie się  

oraz wstawanie i schodzenie. 
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• W razie potrzeby można skorzystać z przystosowania toalety - może to być możliwe dzięki 

ocenie potrzeb w zakresie opieki i wsparcia. 

Jeśli wciąż borykasz się z problemem nietrzymania moczu o osoby z demencją, poproś lekarza  

o poradę w zakresie możliwości wykorzystania  wodoodpornych prześcieradeł lub specjalne podkłady 

dla osób nietrzymaących moczu.  

Pomoc osobie z demencją w zakresie higieny osobistej  

Osoby cierpiące na demencję mogą być zaniepokojone niektórymi aspektami higieny osobistej  

i mogą potrzebować pomocy przy myciu. Na przykład, mogą obawiać się upadku podczas 

wychodzenia z wanny lub mogą się zdezorientować pod prysznicem. Osoba, o którą się troszczysz, 

może nie chcieć zostać pozostawiona sama lub może oprzeć się praniu, ponieważ uważa, że brak 

prywatności jest dla niej niegodny i wstydliwy. Postaraj się robić to, co jest dla nich najlepsze. 

 

Pomaganie osobie z demencją w dobrym spaniu  

Osoby z demencją często doświadczają zaburzeń snu. Mogą się budzić w nocy lub spać niespokojnie. 

Problemy te mogą się pogłębiać wraz z postępem choroby. Osoby cierpiące na demencję mogą 

również cierpieć na bolesne choroby, takie jak artretyzm, które powodują lub przyczyniają się do 

problemów ze snem. Niektóre leki mogą powodować senność w ciągu dnia i zakłócać sen w nocy. 

Tabletki do snu mogą być stosowane z ostrożnością u osób z demencją. Jednak "higiena snu" jest 

najlepszym rozwiązaniem dla osób z demencją - na przykład, brak drzemek w ciągu dnia, regularne 

spanie, unikanie spożywania alkoholu lub kofeiny w nocy. 

Dbałość o własne samopoczucie opiekuna 

Kiedy opiekujesz się kimś, kto ma demencję, możesz mieć trudności z utrzymaniem pozytywnego 

nastawienia. Pamiętaj, że nie jesteś sam i że pomoc i wsparcie jest dostępne. Porozmawiaj z kimś  

o swoich obawach. Może to być członek rodziny lub przyjaciel, członek lokalnej grupy wsparcia dla 

osób cierpiących na demencję lub lekarz pierwszego kontaktu, który może Cię kierować do doradcy  

w Twojej okolicy. 

Dla zdrowia fizycznego i psychicznego opiekuna ważne jest, aby mógł on odpocząć od opieki. 

Opiekunowie mogą również potrzebować opieki zastępczej, jeśli muszą pójść do szpitala lub wypełnić 

inne ważne zobowiązania.  

Przyjaciele, krewni i sąsiedzi mogą zapewnić opiekę zastępczą w domu. Możesz również 

zorganizować opiekę zastępczą w domu za pośrednictwem agencji opieki domowej lub, w niektórych 

obszarach, przez władze lokalne. Opieka poza domem może zmylić niektóre osoby z demencją, 

zarówno podczas ich nieobecności, jak i po powrocie. Jeśli zdecydujesz się na opiekę zastępczą poza 

domem danej osoby, dobrym pomysłem jest wcześniejsza wizyta w celu sprawdzenia, czy spełnia ona 

potrzeby osoby z demencją. 

Opieka nad osobą cierpiącą na demencję może być czasem frustrująca i stresująca, ale istnieje wiele 

organizacji, które mogą jej pomóc. Zbadaj online, co jest dostępne dla Ciebie w Twojej okolicy. 
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M.1.2.1 Terapia walidacyjna 

Walidacja jest metodą komunikacji i pomocy osobom zdezorientowanym, często cierpiącym  

na demencję. Jest to praktyczny sposób pracy, który pomaga zmniejszyć stres, wzmocnić godność  

i zwiększyć szczęście. Walidacja opiera się na empatycznej postawie i całościowym spojrzeniu  

na jednostkę. Kiedy można "wejść w buty" drugiego człowieka i "zobaczyć ich oczami", można wejść  

w świat zdezorientowanych, bardzo starych ludzi i zrozumieć znaczenie ich, czasami dziwacznych, 

zachowań. 

Teoria walidacji wyjaśnia, że wielu bardzo starych zdezorientowanych ludzi, u których często 

diagnozuje się demencję związaną z chorobą Alzheimera, znajduje się w ostatniej fazie życia, 

próbując rozwiązać niedokończone problemy, aby umrzeć w pokoju. Ich ostatnia walka jest ważna 

 i my, jako opiekunowie, możemy im pomóc. Korzystając z technik walidacji oferujemy osobom 

starszym zdezorientowanym możliwość wyrażenia tego, co chcą wyrazić, czy jest to komunikacja 

werbalna czy niewerbalna. Praktycy walidacyjni są opiekuńczy, nie oceniający i otwarci na wyrażane 

uczucia. Kiedy zdezorientowany starszy człowiek może wyrazić rzeczy, które często były tłumione 

przez wiele lat, intensywność uczuć jest mniejsza, ludzie komunikują się bardziej intensywnie i jest 

mniej prawdopodobne, że wycofają się do dalszych etapów dezorientacji. 

Walidacja składa się z trzech podstawowych elementów 

1. Walidacja jest teorią, że bardzo starzy ludzie walczą o rozwiązanie niedokończonych problemów 

życiowych przed śmiercią. Ich zachowanie jest zależne od wieku. Ich ruchy odzwierciedlają ludzkie 

potrzeby. Walidacja jest sposobem klasyfikacji ich zachowań na cztery etapy progresywne: 

• Dezorientacja - wyrażanie przeszłych konfliktów w ukrytych formach. 

• Zakłócenia czasowe - nie trzymanie się już rzeczywistości; wycofywanie się. 

• Ruch powtarzalny - Ruchy zastępują słowa i są używane do pracy w nierozwiązanych 

konfliktach. 

• Zamknięcie  - całkowicie zamyka się na świat i rezygnuje z prób rozwiązania problemów 

życiowych. 

Każda faza ma specyficzne cechy fizyczne i psychospołeczne. 

2. Walidacja opiera się na podstawowej, empatycznej postawie, która szanuje i ceni bardzo starych 

ludzi, nie osądzając ich. 

3. Walidacja obejmuje zarówno techniki specyficzne dla pracy indywidualnej, jak i grupowej,  

w oparciu o potrzeby jednostki i ich fazę rozwiązywania. 

Obejrzyj ten film wideo Naomi Feil, osoby odpowiedzialnej za zasady terapii walidacyjnej, aby 
uzyskać wstępny pomysł na temat terapii walidacyjnej. 
https://www.youtube.com/watch?v=NPsTZUTqUFw 

 

Zasady walidacji 

Zasady zostały stworzone przez Naomi Feil. Mają zastosowanie do osób starszych, często cierpiących 

na demencję, pomagają kierować naszymi działaniami i określają Validating Attitude. Teoretyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=NPsTZUTqUFw
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założenia/podstawy są tworzone przez innych teoretyków, odnoszą się do ogółu społeczeństwa (nie 

dotyczy to osób starszych zdezorientowanych) i są użyteczne przy wspieraniu zasad walidacji, gdy są 

kwestionowane przez naukowców lub pracowników naukowych. Nasze działania/zachowania 

wypływają z Zasad i wspierają techniki walidacji. 

1. Wszyscy bardzo starzy ludzie są wyjątkowi i warci uwagi. 

Przykład: 90 letnia kobieta żyje w domu opieki. Opiekun nazywa ją  “sweetie” , mama albo babcia.” 

Walidacja: Opiekunowie zwracają się do niej “Pani Smith”.  

Pracownik odpowiedzialny za walidację (V/W): zwracamy się do osób starszych z szacunkiem  

i traktujemy każdą osobę indywidualnie.  

Teoria: z psychologii humanistycznej (Maslow, Rogers, etc.): poznaj swojego klienta jako wyjątkową 

jednostkę. 

2. Osoby z demencją powinny być akceptowane takimi,  jakimi są: nie powinniśmy próbować 

ich zmieniać. 

Przykład: 90 letnia kobieta żąda śniadania po tym, jak je właśnie zjadła. Pielęgniarka mówi: 

"Kochanie, jest godzina ósma. Właśnie skończyłaś swoje śniadanie. Nie możesz być głodna". 

Walidacja: wiemy, że ta kobieta jest być może psychicznie głodna swojej rodziny, miłości. Pytamy: 

"Co cię napełnia?” 

Pracownik odpowiedzialny za walidację (V/W): nie próbujemy zmieniać zachowania tej osoby; 

akceptujemy to i staramy się pomóc jednostce w zaspokojeniu wyrażanych przez nią potrzeb. 

Teoria: z psychologii humanistycznej (Rogers, Maslow, etc.): przyjmij swojego klienta bez osądu. 

Dodatkowo Freud powiedział, że terapeuta nie może dać wglądu lub zmienić zachowania, jeśli klient 

nie jest gotowy do zmiany lub nie ma zdolności poznawczych do wglądu. 

3. Słuchanie z empatią buduje zaufanie, zmniejsza niepokój i przywraca godność. 

Przykład: Kobieta gniewnie oświadcza, że opiekunka rzuciła nad nią zbiornik z wodą, a teraz jest już 

cała mokra. Zaufany, znajomy opiekun w walidacji zmienia zdanie, pyta: "Czy to się zdarza każdego 

ranka? "Tak, codziennie rano". "Czy jest taki poranek, kiedy nie rzuca nad tobą wody? "No cóż, tylko 

wtedy, gdy bardzo miła, młoda pani przychodzi, aby opiekować się mną w nocy. Pyta, czy muszę iść 

do toalety. Widzisz, teraz się starzeję i czasami mam problem z pee-pee". 

Akcja walidacyjna: rozumiemy, że ta kobieta wstydzi się bycia nietkniętą i wstydzi się uczuć starszej 

osoby, nie koncentrując się na "prawdzie" faktów. 

Teoria: z psychologii humanistycznej, w szczególności Rogersa, który skupił się na wykorzystaniu 

empatii. 

4. Bolesne uczucia, które są wyrażane, uznawane i zatwierdzane przez zaufanego słuchacza 

zmniejszą się. Bolesne uczucia, które są ignorowane lub tłumione, zyskają na sile 
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Przykład: Stara kobieta wstaje o 3.30 każdego popołudnia, aby wracać do domu doswoich dzieci. 

Kiedy personel mówi: "Usiądź. Wszystko jest w porządku", jest ona coraz bardziej zdenerwowana. 

Kiedy personel pyta: "Jaka jest nagorsza rzecz, jaka może przytrafić się twoim dzieciom? Stara kobieta 

żywo wspomina, że zostawiła swoje dzieci same. Jej lęki są przekazywane opiekunowi, a starsza 

kobieta czuje ulgę. 

Akcja walidacyjna:  jesteśmy otwarci na wszelkie uczucia wyrażane przez osoby starsze. Poprzez 

empatię dzielimy się tymi uczuciami i zachęcamy do ich wyrażania. Przyznajemy, że zdezorientowani 

starsi ludzie swobodnie wyrażają emocje, aby się uzdrowić. 

Teoria: z psychologii psychoanalitycznej (Freud, Jung, itp.): "Kot zignorowany staje się tygrysem". 

5. Za zachowaniem osób z demencją kryje się jakiś powód. 

Przykład: Kobieta oskarża kucharza o zatrucie jedzenia. Pielęgniarka nie mówi: "Mamy najlepszego 

kucharza z Paryża". Pielęgniarka wie, że starsza kobieta mogła być przekarmiona przez matkę 

(zamiast bycia kochaną), a teraz wyraża gniew wobec kucharki. Opiekun, który sprawdza 

poprawność, pyta: "Co włożyła do zupy? 

Przykład: Stara kobieta odmawia jedzenia zupy i wymiotuje za każdym razem, gdy jest do tego 

zmuszona. Jako Żydówka w czasie II wojny światowej, podczas nalotu na jej dom ukrywała 

dokumenty tożsamości w wazonie z zupy. 

Akcja walidacyjna: chociaż nie zawsze wiemy, dlaczego dana osoba zachowuje się w określony 

sposób, pomagamy jej wyrazić emocje, aby rozwiązać niedokończoną sprawę. 

Teoria: Mózg nie jest wyłącznym regulatorem zachowania osób w bardzo podeszłym wieku. 

Zachowanie to połączenie zmian fizycznych, społecznych i intrapsychicznych, które zachodzą w ciągu 

całego życia. (Adrian Verwoerdt jest oryginalnym źródłem tego zjawiska, ale pomysł ten został 

powszechnie zaakceptowany przez większość geriatrów). 

6. Przyczyny, które leżą u podstaw zachowania osób cierpiących na demencję, mogą być jedną lub 

kilkoma z następujących podstawowych ludzkich potrzeb: 

Rozwiązanie kwestii niedokończonych, aby umrzeć w pokoju 

• Żyć w pokoju 

• Potrzeba przywrócenia poczucia równowagi, gdy zawodzą wzrok, słuch, zdolność poruszania 

się i pamięć 

• Potrzeba wydobycia sensu z nieznośnej rzeczywistości: znaleźć miejsce, w którym czujemy się 

komfortowo, gdzie czujemy się w porządku lub harmonii i gdzie relacje są nam znane. 

• Potrzeba uznania, statusu, tożsamości i własnej wartości 

• Potrzeba bycia użytecznym i produktywnym 

• Potrzeba bycia słuchanym i szanowanym 

• Potrzeba wyrażania uczuć i bycia wysłuchanym 

• Potrzeba bycia kochanym i przynależności: potrzeba kontaktu z ludźmi 

• Potrzeba bycia pielęgnowanym, poczucia bezpieczeństwa,  a nie bycia unieruchomionym i 

skrępowanym 
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• Potrzeba stymulacji sensorycznej: dotykowej, wzrokowej, słuchowej, węchowej, smakowej, 

smakowej, a także ekspresji seksualnej 

• Potrzeba zmniejszenia bólu i dyskomfortu 

I tak osoby te są przyciągane do przeszłości lub spychane z teraźniejszości, aby zaspokoić ich 

potrzeby. Oni: postanawiają, wycofują się, odciążają, przeżywają, wyrażają.  

Przykład: Bardzo zdezorientowana kobieta całuje się w rękę. Ręka jest symbolem jej dziecka. Kobieta 

miała aborcję, a teraz ma potrzebę wyrażenia swojej winy. Może nie być w stanie zobaczyć swojej 

dłoni lub nie być świadoma pozycji swojego ciała w przestrzeni. Jej ręka jest miękka, jakby była jej 

dzieckiem. Widzi swoje dziecko oczami umysłu, aby naprawić jego winę i przywrócić jej tożsamość 

jako dobrej matki.  

Przykład: Starsza kobieta porusza palcami, tak jak kiedyś posługiwała się maszyną do pisania, aby 

zachować swoją godność i tożsamość jako maszynistka. Nie może znieść starości bez pracy. Aby 

przywrócić równowagę, pracuje. Opiekun, który sprawdza poprawność, pyta: "Na pewno dużo 

wpisywałeś w swoim życiu, nieprawdaż? 

Akcja walidacyjna: Przyjmujemy do wiadomości, że bardzo starzy ludzie znajdują się w ostatniej fazie 

życia. Rozwiązanie: towarzyszymy im w tym procesie; przyjmujemy do wiadomości, że często 

znajdują się w osobistej rzeczywistości i postrzegamy to jako mądrą i uzdrawiającą odpowiedź na 

nieuniknioną rzeczywistość obecną. 

Teoria: na tej zasadzie opiera się kilka teorii: 

Hierarchia potrzeb Maslowa 

Teoria zadań życiowych Eriksona 

Z psychologii humanistycznej: istoty ludzkie walczą o równowagę/ homeostazę i są zmotywowane do 

samouzdrowienia (szczególnie Rogers) 

7. Wczesne nauczone zachowania powracają, gdy zawodzą zdolności werbalne i pamięć: 

Przykład: ruch języka, zębów i warg tworzy nowe kombinacje słów - często jest wyrazem 

podstawowych ludzkich potrzeb; stara kobieta zasysa palce, aby czuć się bezpiecznie i przyjemnie 

(tak jak czuła się jako dziecko) i jest samostymulująca - żyje. 

Wcześnie nauczony ruch może zastąpić mowę, gdy zawodzi zdolność werbalna. 

Kobieta narzeka: ZDROWIE. Mówi pracownikowi, że potrzebuje pomocy z nieba. Jej matka jest  

w niebie. Łączy obrazy i dźwięki w jedną całość. Pracownik pyta: "Naprawdę tęsknisz za swoją matką. 

Czy zawsze była z tobą, kiedy potrzebowałeś pomocy?” 

Akcja walidacyjna: Wyrównujemy oddech, ruchy, gesty, napięcie ciała, ruchy lustrzane i dźwięki. 

Dzięki temu możemy dostać się na tę samą długość fali co stary człowiek i spotkać się z nim tam, 

gdzie w tym momencie się znajduje, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie logicznie wytłumaczyć jego 

zachowania. 
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Teoria: Teoria Piageta: ruch wyprzedza mowę w rozwoju poznawczym człowieka. 

8. Osobiste symbole używane przez osoby starsze z demencją to ludzie lub rzeczy  

(w teraźniejszości), które reprezentują ludzi, rzeczy lub koncepcje z przeszłości, które są 

naładowane emocjami. 

Przykład: 

Osoba:  Stary mężczyzna, który został uciskany przez ojca, oskarża administratora o wiązanie go  

w nocy; lalka jest traktowana jak dziecko. 

Koncepcja: Obrączka weselna może reprezentować miłość, torebkę, tożsamość lub siebie. 

Obiekt:  Sala w instytucji może stać się ulicą, wózek inwalidzki może stać się samochodem, stary 

człowiek, który kiedyś był mechanikiem samochodowym, codziennie dostaje się pod swoje łóżko, aby 

naprawić samochód. 

Akcja walidacyjna: akceptujemy fakt, że symbole są używane do wyrażania potrzeb i uczuć; staramy 

się badać i reagować empatią. 

Teoria: Freud i Jung pisali obszernie o symbolach, opisując je jako reprezentacje. 

 

9. Osoby z demencją żyją na kilku poziomach świadomości, często w tym samym czasie. 

Przykład: Starsza kobieta ucieka z domu opieki, wołając: "Mamo"; potrzebuje znaleźć swoją matkę. 

Zapytana: "Gdzie jest twoja matka?" starsza kobieta mówi: "Moja matka jest z umiłowanym Panem". 

Akcja walidacyjna: nigdy nie okłamujemy starszych osób, ponieważ wiemy, że na pewnym poziomie 

one wiedzą jaka jest prawda 

Teoria:  Freud, podświadomy, świadomy nieświadomy.  

10. Kiedy 5 zmysłów zawodzi, osoby cierpiące na demencję stymulują i wykorzystują swoje 

"wewnętrzne zmysły". Widzą "okiem umysłu" i słyszą dźwięki z przeszłości. 

Przykład: Matka słyszy, jak woła ją jej dziecko - chce być dobrą matką dla swoich dzieci. Opiekunka 

sprawdzająca poprawność pyta: "Ile masz dzieci? 

Przykład: Stara matka słyszy córkę płaczącą obok. Dzieje się to każdej nocy. Jej 17-letnia córka zmarła, 

a matka nigdy nie miała wystarczająco dużo czasu, aby się smucić. Chce wyrazić swoją winę. Opiekun 

pyta: "Czego najbardziej Ci brakuje? 

Akcja walidacyjna: kiedy starsi ludzie widzą lub słyszą rzeczy, których my nie widzimy, akceptujemy 

tych, którzy są częścią ich osobistej rzeczywistości i rozumiemy, że starają się zaspokoić ich ludzkie 

potrzeby. 

Teoria: Wilder Penfield: Ludzie mogą stymulować swój mózg do odtworzenia żywych wspomnień 

wzrokowych, słuchowych i kinestetycznych. 
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11. Wydarzenia, emocje, kolory, dźwięki, zapachy, smaki, smaki i obrazy tworzą emocje, które  

z kolei wywołują podobne emocje doświadczane w przeszłości. Starsi ludzie reagują  

w teraźniejszości tak samo jak w przeszłości. 

Przykład: śmiertelnie przestraszona kobieta ukrywa się za kanapą za każdym razem, gdy wózek  

z posiłkami pojawia się na odziale. Czuje ten sam strach, jaki odczuwała, gdy czołgi szalały na ulicach 

jej rodzinnego miasta i bombardowały jej dom, gdy miała 4 lata. Pracownik pyta: "Czy zdarzyło się coś 

strasznego?” 

Akcja walidacyjna: akceptujemy i uznajemy, że doświadczenia z przeszłości mogą być wyzwalane  

i badamy uczucia bez osądu i z empatią. 

Teoria: Wczesne, dobrze ugruntowane wspomnienia emocjonalne przetrwały do bardzo późnej 
starości. Schettler & Boyd. Proust Was a Neuroscientist, autorstwa Jonah Lehrer, 2007, opublikowane 
przez Houghton Mifflin Co., NY 

M.1.2.2 Używanie języka 

Duży nacisk kładzie się na używanie odpowiedniego języka w kontaktach z osobami cierpiącymi  

na demencję. Oprócz zasad nakreślonych w poprzednim rozdziale dotyczącym terapii walidacyjnej,  

w obliczu niepewnego rozwoju sytuacji i możliwości w przyszłości, opiekunowie powinni zawsze 

koncentrować się na tych najbardziej obiecujących. 

 
Nawiązanie kontaktu 

- kontakt wzrokowy: nawiązać kontakt wzrokowy przed rozmową, unikać mówienia od tyłu  
lub z góry, ponieważ wzrok chorych jest ograniczony do widzenia podobnego do tego w tunelu. 
Zbliżając się do nich lub służąc im czymś, upewnij się, że znajduje się to w tym tunelu a nie  przed 
nimi. 

- dotyk: lekko dotykać, obserwować (niewerbalne) reakcje, nie dotykać i powoli cofać się, gdy pacjent 
sygnalizuje dyskomfort. Cierpiący musi zobaczyć skąd pochodzi dotyk. 

- wyzwalacz: użyj określonych sygnałów lub rytuałów, aby zaznaczyć początek komunikacji zgodnie  
z osobistym profilem pacjenta. 

- docenienie: unikaj pokazywania własnych negatywnych emocji 

- koniec kontaktu: pozostawić sytuację kontaktową wyraźnie i powoli, zwiększając odległość 
przestrzenną podkreśloną słownie 

 

Rozumienie 

• sygnały: należy je postrzegać jako komunikaty, a nie jako zachowania "dziwne". Agresja 

fizyczna i werbalna może być ostatnim pozostałym elementem komunikacji, dlatego 

opiekunowie nie mogą przyjmować znaczenia słów dosłownie. Rejestr przekleństw, modlitw  

i śpiewów jest ostatnią częścią mózgu, której to dotyczy. 

• profil osobisty: musi być sporządzony i dokładnie udokumentowany, aby mogli z niego 

korzystać wszyscy opiekunowie danego pacjenta 
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• - komunikacja niewerbalna: sygnały niewerbalne lub parawerbalne muszą być obserwowane 

i respektowane  

• emocje: należy traktować poważnie 

• łączyć się w: łączyć w ruchy i działania w celu zrozumienia i zasygnalizowania zrozumienia  

• szukanie słów: pomoc w znalezieniu słów po upływie określonego czasu Impartment 

• uwaga: upewnij się, że masz uwagę pacjenta 

• poziom mowy: spróbuj wysyłać sygnały na kilku poziomach mowy, tj. podkreślanie mowy 

poprzez odpowiednią komunikację niewerbalną 

• rejestracja, podział: należy sprawdzić, który rejestr i podział są preferowane przez pacjenta  

i odpowiednio z niego korzystać 

• krótkie zdania: wysłać tylko jedną wiadomość na zdanie, ale na kilku poziomach mowy 

• pytania zamknięte: należy używać pytań zamkniętych, aby uniknąć konfrontacji pacjentów  

z ich malejącymi zdolnościami umysłowym 

• konkretne tematy: unikaj absrakcyjnych tematów 

M.1.2.3 Dekatastrofizacja 

 

Badania wskazują, że od 38 do 72% osób z demencją może cierpieć z powodu lęku, szczególnie  

we wczesnym stadium demencji. Ma to negatywny wpływ na zaburzenia poznawcze i jest związane  

z pobudzeniem i niską jakością życia. Obecność nadmiernego lęku może być trudna do ustalenia  

u osób z demencją, szczególnie w przypadku upośledzenia mowy ekspresyjnej lub odbiorczej. 

Niestety brak jest badań nad leczeniem lęku w demencji, a także szerszej problematyki leczenia 

zaburzeń lękowych w podeszłym wieku. 

 

Istnieje jednak powszechnie stosowana technika zwana Dekatastrofizacją oparta na Terapii 

Poznawczo-Behawioralnej (CBT). Podstawowy model poznawczy lęku zakłada, że generalnie wiąże się 

on z tendencją do przeceniania powagi i prawdopodobieństwa zagrożenia oraz do niedoszacowania 

zdolności człowieka do radzenia sobie dobrze z przeciwnościami. Nasze największe nadzieje  

i najgorsze obawy są rzadko urzeczywistniane, jak mówi powiedzenie. Dekatastrofizacja jest 

terminem powszechnie używanym w Terapii Poznawczo - Behawioralnej, aby pomóc ludziom 

cierpiącym z powodu niepokoju w ponownej ocenie tego, co ich niepokoi.  Można ją podzielić na 

następujące kroki: 

• Zidentyfikować i opracować najgorszy scenariusz i ocenić jego dotkliwość 0-100%, 

prawdopodobieństwo 0-100% i swoją zdolność do radzenia sobie z 0-100%. 

• Opcjonalnie, zidentyfikować i opracować najlepszy scenariusz i ocenić jego dotkliwość, 

prawdopodobieństwo i zdolność do radzenia sobie z nim. 

• Zidentyfikować i opracować najbardziej prawdopodobny scenariusz oraz ocenić jego 

dotkliwość, prawdopodobieństwo i zdolność do radzenia sobie z nim. 

• Opracować szczegółowy i kompleksowy plan radzenia sobie z problemami, a w końcu 

ponownie ocenić dotkliwość i prawdopodobieństwo wystąpienia strachu i zdolność  

do radzenia sobie z nimi. 
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Kiedy ludzie oceniają "dotkliwość" sytuacji lub to, jak "źle" lub denerwująca się wydaje, pierwsza 

liczba, z jaką przychodzą, jest zazwyczaj 100% lub może nieco niższa. Jeśli jednak ocenisz swoje 

problemy w górnej części skali, może to zachęcić Cię do powiększenia tego, jak bardzo są one złe. 

Pomocną wskazówką jest wyobrażenie sobie najgorszej katastrofy, która może zdarzyć się w życiu, 

coś straszliwego jak porwanie i torturowanie całej rodziny, itp. Pomyśl o stuprocentowej surowości 

jako reprezentującej absolutnie najbardziej denerwującą rzecz, jaką możesz sobie wyobrazić. Teraz 

zatrzymaj się na chwilę, aby się zastanowić i zastanowić, jak poważne lub denerwujące problemy,  

z którymi obecnie się zmagasz, są w rzeczywistości porównywalne. Prawdopodobnie nie są one tak 

naprawdę 100%, względnie mówiąc, ale spadają nieco niżej w skali dotkliwości. Należy o tym 

pamiętać, ponieważ pomoże Ci to przyjąć bardziej zrównoważoną perspektywę w całym ćwiczeniu. 

Oto krótka lista pytań, które opiekun może zadać pacjentowi cierpiącemu na demencję, aby 

"zdekatastrofować" sytuację, która wydaje się niepokojąca dla pacjenta. 

 

Co to jest za katastrofa, której się obawiasz? 

Sformułowanie tak precyzyjnie/konkretnie jak to możliwe. Przeformułuj wszystko, co jeśli - pytania do jasnych 

przewidywań i stwierdzeń na temat tego, co to jest, że obawiasz się lub co się wydarzy.  

 

Czego dokładnie się obawiasz? Co według Twoich przewidywań się stanie? 

W najgorszym przypadku, jak mógłbyś sobie z tym poradzić? 

Do kogo mógłbyś zwrócić się o poradę? Z kim mógłbyś porozmawiać o swoich obawach? Jakie zasoby, 

uzdolnienia lub umiejętności mogą być dla Ciebie pomocne? 

 

Co powiedziałbyś sam sobie o katastrofie? 

Co chciałbyś usłyszeć, aby się uspokoić? Jakim tonem głosu chciałbyś to usłyszeć? 

 

 

M.1.3 Rola specjalistów  

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa rośnie liczba osób cierpiących na demencję, tak więc rządy 
europejskie, władze lokalne i krajowe służby zdrowia wprowadziły systemy opieki zdrowotnej, aby 
sprostać rosnącej potrzebie wsparcia. 

 

M.1.3.1 Wsparcie medyczne i formy terapii 

 

Diagnoza demencji lub choroby Alzheimera może być wstrząsem dla osoby chorej i jej rodziny.  

W Polsce dopiero powstaje sieć wsparcia w takich sytuacjach w oparciu o miejskie i gminne ośrodki 

pomocy społecznej i organizacje pozarządowe. 

Życie we własnym domu 

Wiele osób z demencją łagodną do umiarkowanej  jest w stanie pozostać we własnym domu i dobrze 

żyć, jeśli mają odpowiednie wsparcie. Znajomość otoczenia może pomóc ludziom lepiej radzić sobie  

z ich stanem zdrowia. Dom może być przyjazny dla osób cierpiących na demencję. 
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Aby pomóc chorym pozostać w ich własnych domach oraz wesprzeć opiekunów, Stowarzyszenia  

na Rzecz Osóz z chorobą Alzheimera oraz inne stowarzyszenia i fundacje drukują ulotki i podręczniki, 

w których przedstawiają różne instrukcje i rady. Od wielu lat Rzecznik Praw Obywatelskich nagłaśnia 

problemy osób chorych na demencję oraz motywuje instytucje państwowe i samorządowe  

do podejmowania działań na ich rzecz. 

Przeprowadzka do domu pomocy społecznej 

Ponieważ z czasem objawy demencji będą się pogłębiać, wiele osób ostatecznie potrzebuje wsparcia 

w domu pomocy społecznej. W zależności od ich potrzeb, może to być dom świadczący całodobową 

opiekę lub dom dziennej opieki, ze specjalną ofertą dla osób z demencją. Jeśli opiekun opiekował się 

partnerem lub krewnym z demencją, może to być trudna decyzja do podjęcia. Powinni oni omówić 

swoje obawy z rodziną, zwłaszca, że pobyt w domach pomocy społecznej wiąże się z ponoszeniem 

kosztów opieki. 

 

Opieka środowiskowa 

Do chorych w domach można umówić wizyty pielęgniarki środowiskowej (w celach medycznych: 

pomiar cukru, ciśnienia, zmiana opatrunków, zrobienie zastrzyków i inne) z Ośrodka Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej. Usługi te są nieodpłatne.  

Pomoc może świadczyć również opiekunka środowiskowa z Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS), która 

pomoże ugotować obiad, posprzątać, wyjść na spracer. Usługi te dofinansowuje OPS, ale część 

kosztów pokrywa chory lub jego rodzina. 

 

Organizacje pozarządowe dla osób z demencją 

Istnieje kilka organizacji pozarządowych zajmujących się demencją, które oferują porady i wsparcie. 

Jedną z głównych organizacji charytatywnych zajmujących się demencją jest Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z chorobą Alzheimera oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne. Na ich stroach internetowych 

znajdują się informacje na temat wszystkich chorób, które powodują demencję, a nie tylko choroby 

Alzheimera, w tym jak dobrze żyć z demencją i jak znaleźć pomoc i wsparcie w pobliżu.  

Instytucje państwowe i samorządowe 

W Polsce pomoc dla chorych na demencję niosą instytucje państwowe: Rzecznik Praw Obywatelskich, 

Rzecznik Praw Pacjenta oraz samorządowe: Ośrodki Pomocy Społecznej, Dzienne i Całodobowe 

Domu Pomocy Społecznej, Kluby Seniora, budowanie i realizacja programów zdrowotnych  

dla mieszkańców. 

Inicjatywy prywatne 

W opiekę nad chorymi oraz w edukację na temat demencji bardzo zaangażowane są prywatne 

ośrodki zdrowia oraz prywatne Domy Opieki. Prowadzą one liczne strony internetowe na temat 

http://gerontologia.org.pl/
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demencji: www.medipe.pl, seniorvita.pl, infozdrowie.pl, medonet.pl, medexpress.pl, 

www.zdrowie.pap.pl, www.promedica24.com.pl, www.cafesenior.pl, www.opika-forum.pl 

Warto wspomnieć również o kwartalniku OPIEKUN, który wydawany jest od 2017 r. i jest 

dedykowany opiekunom osób starszych i chorych (https://www.egazety.pl/agora/e-wydanie-

opiekun.html#)  

 

M.1.3.2 Terapia zorientowana na rzeczywistość (Orientacja na Rzeczywistość) 

Co to jest Orientacja na Rzeczywistość? 

Orientacja na rzeczywistość ma swoje korzenie w technice stosowanej w przypadku 

niepełnosprawnych weteranów, aby pomóc im zaangażować się i połączyć z otoczeniem. Jest to 

podejście, w którym środowisko, w tym daty, miejsca i obecne otoczenie, jest często wskazywane 

 i wplecione w rozmowy z osobą. Orientacja na rzeczywistość, przy odpowiednim użyciu  

i współczuciu, może również przynieść korzyści osobom cierpiącym na demencję 

Czy orientacja na rzeczywistość jest pomocna w demencji? 

Liczne badania wykazały, że stosowanie orientacji na rzeczywistość poprawiło funkcjonowanie 

poznawcze osób cierpiących na demencję w porównaniu z grupami kontrolnymi, które jej nie 

otrzymały. Wykazano również, że orientacja na rzeczywistość poprawia poznanie, gdy towarzyszą jej 

leki. Według British Journal of Psychiatry, używanie orientacji na rzeczywistość przez przeszkolonych 

członków rodziny w połączeniu z lekami (donepezil) wykazało poprawę funkcjonowania 

poznawczego, chociaż nie wpłynęło to na nastrój ani zachowanie. Jedno z badań wykazało, że 

stosowanie orientacji na rzeczywistość może opóźnić umieszczenie w domu opieki poprzez 

spowolnienie spadku zdolności poznawczych.  

Ponadto, po dokonaniu przeglądu sześciu losowo wybranych, kontrolowanych prób, badanie 

przeprowadzone w Cochrane Library wykazało, że mogą istnieć pewne korzyści nie tylko dla 

poznania, ale również dla zachowania niektórych osób z demencją. Wyzywające zachowania  

w demencji często obniżają jakość życia i mogą przyspieszyć umieszczenie w domu opieki. 

Strategie orientacji na rzeczywistość 

- Rozmawianie na temat orientacji, w tym pory dnia, daty i pory roku 

- Częste używanie imienia i nazwiska 

- Omawianie bieżących wydarzeń 

- Odniesienie się do zegarów i kalendarzy 

- Umieszczanie znaków i etykiet na drzwiach i szafach 

- Zadawanie pytania dotyczące zdjęć lub innych dekoracji 

 

W jaki sposób Reality Orientation kontrastuje z  Terapią Walidacyjną? 
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Orientacja na rzeczywistość, aż do niedawna, doświadczała spadku popularności na przestrzeni lat, 

szczególnie w porównaniu do terapii walidacyjnej. Wynikało to w dużej mierze z troski osób 

stosujących orientację na rzeczywistość w szerokim zakresie, bez uwzględniania emocji i zdrowia 

psychicznego danej osoby. 

W przeciwieństwie do orientacji na rzeczywistość, terapia walidacyjna podkreśla uczucia leżące  

u podstaw zachowań lub wypowiedzi. Zachęca do mówienia o rzeczywistości, w której się znajduje  

(a nie tej, o której wiemy, że jest prawdziwa), i wierzy, że dzięki rozwiązaniu pewnych, być może 

nierozwiązanych kwestii, będą w stanie w końcu osiągnąć więcej spokoju. 

Ścisła orientacja na rzeczywistość może skutkować surowym narzuceniem "prawdziwej" 

rzeczywistości i bezduszną odpowiedzią na pytanie: "Gdzie jest moja matka? Ktoś, kto posługuje się 

czystą orientacją na rzeczywistość, odpowiedziałby: "Umarła dawno temu. Masz 92 lata i twoja 

matka prawdopodobnie nie mogłaby żyć dzisiaj". Tymczasem terapia walidacyjna uznawałaby uczucia 

danej osoby, zadawała pytania o matkę tej osoby i pytała, czego najbardziej o niej brakowało. 

 

Uwagi dotyczące orientacji na rzeczywistość 

Jak widać powyżej, orientacja na rzeczywistość musi być mieszana ze współczuciem i odpowiednio 

wykorzystywana dla dobra kogoś, kto żyje z zamieszaniem demencji. Stosowanie jej, bez oceny, czy 

może ona powodować niepokój emocjonalny u jednostki, nie byłoby właściwe. 

W wielu sytuacjach, takich jak codzienne rozmowy, orientacja na rzeczywistość może być użyta, aby 

pomóc w przekonaniu danej osoby, co do otoczenia, w którym się znajduje. Jeśli jednak osoba,  

z którą rozmawiasz, staje się bardziej zdenerwowana, a nie mniej zdenerwowana, bezpiecznym jest 

postawienie zakładu, że powinieneś wycofać się z prób orientacji i pozwolić, aby współczucie 

prowadziło Twoją rozmowę, łącząc ich rzeczywistość. 

Oczywiście ci, którzy używają orientacji na rzeczywistość, muszą wykazać się wrażliwością  

i mądrością. W warunkach klinicznych i domowych korzystne jest zrozumienie zarówno terapii 

walidacyjnej, jak i orientacji na rzeczywistość. W zależności od stanu emocjonalnego, osobowości  

i sytuacji danej osoby, można wtedy wykorzystać odpowiedź, która jest dla niej najkorzystniejsza. 

M.1.3.3.3 Terapia stymulacyjna poznawcza 

Istnieje szereg interwencji lub podejść mających na celu pomoc osobom cierpiącym na demencję  

w poprawie ich pamięci i umiejętności myślenia, aby umożliwić im lepsze radzenie sobie z utratą 

pamięci. Jedną z interwencji, w przypadku których istnieje najwięcej dowodów w kategoriach 

klinicznych i efektywności kosztowej, jest Terapia stymulacyjna (CST). 

Kluczowe punkty: 

• CST została wynaleziona, aby pomóc pamięci i umiejętności myślenia osób z demencją lekką 

do umiarkowanej. Badania przeprowadzono głównie na osobach z chorobą Alzheimera  

lub demencją mieszaną, ale CST będzie miała znaczenie dla wszystkich.  

• Osoby z demencją, które brały udział w grupie terapeutycznej, zgłaszały poprawę jakości 

życia 
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• CST uznano za efektywną kosztowo i opłacalną interwencję, oferującą korzystny stosunek 

jakości do ceny. 

• National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i Social Care Institute for Excellence 

(SCIE) (2006) zalecają, aby osoby z demencją lekką do umiarkowanej miały możliwość wzięcia 

udziału w programie CST.  

Czym jest CST? 

W Wielkiej Brytanii CST obejmuje 14 sesji  45-minutowych zorganizowanych w terapii grupowej. 

Sesje odbywają się dwa razy w tygodniu przez 7 tygodni i każda sesja obejmuje inny temat. Aby 

zapewnić ciągłość między sesjami, zawierają one tę samą strukturę, taką jak aktywność 

rozgrzewająca, piosenka i "reality orientation board" na początku każdej sesji, która zawiera 

informacje na temat grupy, w tym datę, godzinę, miejsce, pogodę. Członkowie nadają swojej grupie 

nazwę, a sesje obejmują szereg działań stymulujących myślenie, pamięć i łączenie się z innymi, np. 

przez: 

• omawianie bieżących wiadomości 

• słuchanie muzyki lub śpiew 

• gra w gry słowne 

• wykonywanie czynności praktycznych, takich jak pieczenie, które obejmuje pomiar 

składników i przestrzeganie przepisu.  

Sesje przeznaczone są dla osób z demencją lekką do umiarkowanej. Są one zaprojektowane tak, aby 

były relaksujące, zabawne i stwarzały ludziom możliwości uczenia się, wyrażania swoich poglądów 

 i pracy z innymi w towarzyskim otoczeniu. Opracowano podręcznik szkoleniowy i płytę DVD  

z poradami dotyczącymi planowania i prowadzenia sesji oraz różnych sposobów sprawdzania 

postępów. Podręcznik został przetłumaczony i dostosowany do innych kultur i krajów. 

Istnieje program konserwacji CST, który może być kontynuowany po pierwszych siedmiu tygodniach 

programu CST. Maintenance CST (MCST) składa się z dodatkowych 24 tygodniowych sesji, które 

odbywają się według tej samej struktury i zasad, co program CST, z określonym tematem 

obejmującym zajęcia orientacyjne, poczęstunek i piosenkę grupową.  

Czy CST jest skuteczny? 

Stwierdzono, że CST jest korzystny dla pamięci i umiejętności myślenia osób z demencją lekką do 

umiarkowanej. Osoby z demencją, które brały udział w programie terapii, zgłaszały poprawę jakości 

życia. Niektórzy opiekunowie i krewni donosili o poprawie znajomości języka i gotowości osób  

z demencją do przyłączenia się do rozmów.  

W pierwotnym badaniu kontrolowanym losowo (RCT) większość osób z demencją mieszkała  

w domach opieki, a w drugim badaniu połowa mieszkała w domach społecznych, a połowa w domach 

opieki. W pierwszym badaniu stwierdzono, że CST działa tak samo jak standardowe leki przeciw 

demencji, a w drugim badaniu stwierdzono, że CST przynosi korzyści nie tylko osobom, które 

przyjmowały leki przeciw demencji.  

Test CST związany z konserwacją został również oceniony w RCT, w którym wzięło udział 236 osób  

z demencją, które wcześniej ukończyły 14 sesji standardowego CST. MCST przyczynił się do poprawy 
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jakości życia osób biorących w nim udział: zaobserwowano to na podstawie raportów własnych osób 

z demencją w wieku 6 miesięcy, a także na podstawie raportów ich rodzin lub innych opiekunów  

w wieku 3 miesięcy.  

Nie było jednak różnicy w rozpoznawalności pomiędzy osobami, które brały udział tylko  

w oryginalnym programie CST, a tymi, które kontynuowały sesje MCST. Może to wynikać z potencjału 

poprawy poznania już osiągniętego przez CST.  

Część osób biorących udział w próbie MCST przyjmowała leki przeciwlzheimerowi, zwykle donepezil. 

Połączenie leków i MCST zaowocowało lepszym poznaniem niż w przypadku któregokolwiek z tych 

sposobów leczenia.  

CST jest obecnie oferowane osobom cierpiącym na demencję w zaufaniu NHS i poprzez kliniki 

pamięci, przy czym około 80% usług pamięci w Wielkiej Brytanii oferuje obecnie CST dla niektórych 

pacjentów. 


