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M.2.1 Pochodzenie etniczne, kulturowe i religijne w opiece nad chorymi na 
demencję 

Wypełniając formularz oceny lub przyjęcia, można łatwo zaznaczyć pole (hinduski? irlandzki? 

irlandzki? grecki?) i sądzić, że praca polegająca na wycenieniu tła danej osoby zatrzymuje się tam.  

W rzeczywistości jest to tylko punkt wyjścia. Myśląc o czynnościach i zachęcając do zaangażowania, 

religia, narodowość lub kultura danej osoby mogą mieć duży wpływ na jej preferowaną muzykę, 

jedzenie, ubrania i codzienne czynności, by wymienić tylko kilka rzeczy. 

Potrzeby kulturalne i religijne osób cierpiących na demencję 

Dowiedz się więcej o pochodzeniu kulturowym i religijnym danej osoby. Jeśli nie wiesz zbyt wiele  

o religii lub kraju pochodzenia danej osoby, przygotuj się, aby dowiedzieć się więcej, być może od 

osoby, jej rodziny lub przedstawicieli lokalnej społeczności. Lokalna biblioteka lub Internet mogą 

dostarczyć wielu informacji. 

W rozmowach z osobą cierpiącą na demencję mogą pomóc następujące pytania: Nie wiem zbyt wiele 

o .... ("Nigeria", "Polska", "Islam", "Sikhizm" i tak dalej) Proszę powiedzieć mi trochę więcej o swoim 

.... (kraj) (religia) Czy są jakieś konkretne utwory muzyczne, które przypominają ci o domu? Jakie jest 

ulubione jedzenie lub posiłek z dzieciństwa? Jakie pory roku są najważniejsze w twojej religii? Co 

robisz, aby obserwować tę .... (festiwal) (tradycja)? 

Bądź świadomy, że pytania mogą być wyzwaniem dla osób cierpiących na demencję. Pokazywanie 

zdjęć kraju lub symboli religii lub ewentualnie przedmiotów związanych z tą kulturą może wywołać 

różne reakcje. Miska ryżowa, chińskie tkaniny lub zdjęcie rikszy mogą prowokować wspomnienia dla 

osoby z Chin lub Hongkongu. Przyprawy korzenne, saris lub zdjęcia gwiazd Bollywood mogą być 

dobrym punktem wyjścia dla indyjskiego pacjenta. 

Łączenie personelu i pacjentów z tego samego środowiska 

Jeśli masz pracownika pochodzącego z tej samej religii lub kultury, może to być bardzo pomocny 

sposób na zaoferowanie wsparcia dostosowanego do Twoich potrzeb i rozpowszechnianie wiedzy 

wśród zespołu pracowników. Zapoznaj się z poniższym przykładem: 

• Limetree Care Centre w południowym Londynie jest domem dla 92 mieszkańców, z których 

31 pochodzi z Afryki lub Karaibów, czterech Irlandczyków, a indywidualni mieszkańcy 

pochodzą również z takich miejsc jak Hiszpania, Cypr i Indie. Zespół pracowników jest 

również zróżnicowany - ponad połowa z nich pochodzi z Afryki lub Karaibów.  

Oxana Nesterenko, menedżer w Limetree, z przyjemnością nawiązuje kontakty między 

pracownikami a mieszkańcami. Mówi: "Podczas wprowadzenia jasno pokazujemy, że 

personel nie może mówić w swoim własnym języku przed mieszkańcami, którzy nie mówią  

w swoim języku. Byłoby to oczywiście pozbawione szacunku. Ale tam, gdzie mieszkaniec 

może cieszyć się porozumiewaniem się z pracownikiem w jego języku, jest to ważna część 

planu opieki". 
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Koordynatorka działań w Limetree, Devika Radhakissoon, jest hinduistką z Mauritiusa i jako 

taka jest w stanie zapewnić hinduistce, pani P, szczególnie zindywidualizowane działania. 

Kiedy przyjedzie rano na zmianę, Devika pójdzie do pokoju pani P i spędzi kilka minut  

na wspólnej modlitwie. Następnie, w ramach przygotowań do dnia, Devika będzie henna jej 

ręce i zrobi znak bindu na czole. Pani P cieszy się również dobrym stosunkiem  

z recepcjonistką Sweetie i lekarzem wizytującym, z których obaj są również Asian. Ponieważ 

mieszkała w Kenii przez wiele lat, dobrze odnosi się również do afrykańskiego personelu. 

Należy jednak pamiętać, że w niektórych krajach lub wyznaniach mogą istnieć bardzo różne 

tradycje w zależności od pochodzenia danej osoby. 

Zwracanie uwagi na szczegóły 

Dbałość o drobne szczegóły może mieć duże znaczenie dla zaspokojenia potrzeb kulturalnych  

lub religijnych danej osoby. Kontynuujmy od kilku przykładów: 

• Grecko-prawosławna kobieta mieszkająca w Limetree Care Centre (wprowadzone powyżej) 

cały czas nosi czarne włosy i lubi mieć je w szczególny sposób zabrane z powrotem. Lubi 

również trzymać w dłoni krzyż. Pani P (wprowadzona powyżej rezydentka Limetree) ma  

w swoim pokoju stół z obrazami i ornamentami związanymi z jej hinduizmem, w tym  

z Ganeszu Bogiem i portretami jej guru. W Diwali, koordynator działań będzie zapalić świecę 

z nią w swoim pokoju.  

• Suna Tilley z Towarzystwa Alzheimera w Leicestershire i Rutland zatrudnił wolontariusza 

hindi, który zaprzyjaźnił się z dwoma azjatyckimi panami, którzy chcieli, aby towarzyszyli im 

do świątyni. Wolontariuszka zaznaczyła, że nie będzie w stanie tego zrobić, kiedy miała okres, 

ponieważ nie jest to dozwolone w świątyni. 

Unikanie założeń i zachowań osądowych 

Niebezpieczeństwo związane z jakąkolwiek etykietą polega na tym, że następnie przyjmujemy 

założenia i mówimy na przykład, że "Żaden Żyd lub muzułmanin nie lubi jeść boczku" lub "starsi ludzie 

afrykańscy lub karaibscy mają silne i aktywne wierzenia chrześcijańskie". Stereotypy istnieją dla 

poszczególnych kultur i religii, jednak ważne jest, aby dowiedzieć się, co naprawdę lubi i nie lubi dana 

osoba, zamiast kierować się naszymi założeniami. Pani P, indyjska rezydentka Limetree Care Centre 

(wprowadzona powyżej) woli nie nosić na przykład sari, ponieważ obawia się upadku. 

Niektóre rodzaje zachowań, które są dopuszczalne w poszczególnych kulturach - na przykład plucie 

lub głośne mówienie - mogą wydawać się dziwne lub nawet niegrzeczne dla kogoś spoza tej kultury. 

Wyzwaniem dla personelu opiekuńczego w środowisku opieki społecznej jest uznanie i uszanowanie 

faktu, że jest to normalna czynność dla tej osoby, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb innych 

osób, które mogą uznać to zachowanie za antyspołeczne. 

Oferowanie wsparcia dla osób nieanglojęzycznych 

Jeśli osoba z demencją mówi bardzo mało lub wcale nie mówi po angielsku, ważne jest, aby pomyśleć 

o wielu sposobach ich wspierania. Placówka opiekuńcza powinna rozważyć rekrutację wolontariusza, 

który mówi w ich języku - może to pomóc osobie, która czuje się wtedy mniej odizolowana.  
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Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat życzeń i zainteresowań danej osoby lub zorganizować 

spotkanie przeglądowe, najlepiej zatrudnić tłumacza, aby upewnić się, że nie polegasz tylko na pracy 

domysłów. Być może uważasz, że krewny osoby może działać jako tłumacz, ale niektóre osoby nie 

będą miały krewnych, a tłumacz zapewni bardziej bezstronną reprezentację głosu osoby z demencją 

w każdym przypadku. Niektórzy tłumacze mają niewielkie doświadczenie z demencją, więc może być 

konieczne wyjaśnienie, że komunikacja osoby może być mniej łatwa do naśladowania. 

Nawiąż kontakty z lokalnymi organizacjami społecznymi i zaoferuj wsparcie w uczestnictwie  

w wydarzeniach zewnętrznych. Jeśli jesteś w wielokulturowym obszarze miejskim, może być możliwe 

odwiedzenie restauracji greckiej lub chińskiej, polskich delikatesów lub indyjskiego sklepu  

ze słodyczami, na przykład. Dla osoby cierpiącej na demencję przyjemność oglądania, zapachu 

 i degustacji znanych potraw może zapewnić radość i komfort. 

Przeanalizuj poniższe przykłady wsparcia dla osób nieanglojęzycznych: 

 

• W wprowadzonym powyżej Limetree Care Centre hiszpański dżentelmen nawiązał coś, co 

wydaje się mało prawdopodobną przyjaźnią z Angielką. Oboje zdają się bardzo uważnie 

słuchać siebie nawzajem, mówiąc po hiszpańsku i angielsku z szacunkiem. Być może język 

miłości może przekroczyć tradycyjne bariery komunikacyjne! 

• Grecko-prawosławna rezydentka Limetree Care Centre (wprowadzonego powyżej) pochodzi 

z Cypru i mówi bardzo mało po angielsku, ale lubi przyjazną relację z człowiekiem zajmującym 

się obslugą techniczną, którym jest Turczynka, dzięki czemu mogą się nawzajem rozumieć. 

Ma to znaczący wpływ na jej dobre samopoczucie.  

Suna Tilley, zaprzyjaźniony kierownik oddziału Alzheimer's Society Leicestershire and 

Rutland, znajduje kreatywne sposoby łączenia wolontariuszy ze swoimi klientami z demencją. 

Mówi: "Czasami osoba, która nie mówi zbyt wiele po angielsku, czy to ze względu na swoje 

pochodzenie kulturowe, czy demencję, może cieszyć się z wyjazdu na przejażdżkę 

samochodem lub zakupów w oknach z wolontariuszem. To daje im możliwość skupienia się 

na wspólnym spędzaniu czasu i nie zależy zbytnio od rozmowy". 

Organizowanie imprez dla uczczenia różnorodności 

Komisja ds. Jakości Opieki (CQC) oczekuje od Ciebie zbierania informacji na temat pochodzenia 

etnicznego i religii Twojego zespołu pracowników i użytkowników Twojego serwisu. Wykorzystaj te 

informacje, aby zastanowić się, w jaki sposób możesz zaplanować wydarzenia w swoim kalendarzu 

działań. 

Zrób ogólne wyszukiwanie w Internecie pod kątem konkretnych religii lub wydarzeń, takich jak 

"święta żydowskie", "chiński nowy rok". Niektóre wydarzenia mają tradycję celebrowania, podczas 

gdy inne, takie jak "Wielki Post" w religii chrześcijańskiej lub "Ramadan" w wierze muzułmańskiej, 

mają poważniejszy aspekt dotyczący powściągliwości i poświęcenia. Dobrze jest konsultować się  

z ludźmi z tej konkretnej kultury lub religii i dowiedzieć się, co może być właściwe lub niewłaściwe, 

aby uczcić te okresy czasu. 
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Na bardziej uroczyste wydarzenia, wybierz jedzenie, muzykę i ewentualnie kostiumy i dekoracje, aby 

dopasować się do wydarzenia. Wiele wydarzeń - takich jak chiński Nowy Rok czy żydowskie obchody 

Chanuki - będzie miało bardzo przyjemne i kolorowe elementy. Na przykład latarnie lub smoki  

do chińskiego Nowego Roku lub pączki lub placki ziemniaczane do Chanuki. 

Wydarzenie o specyficznej tematyce narodowej, takie jak karaibski wieczór lub irlandzki wieczór  

w pubie, przyniesie wiele możliwości nowych i zabawnych doświadczeń dla użytkowników usług. 

Pracownicy mogą ubierać się w tradycyjne ubrania lub przynosić jedzenie lub muzykę na imprezę  

o tematyce afrykańskiej lub azjatyckiej. 

Muzyka odgrywa istotną rolę w wydarzeniach. Dla osoby cierpiącej na demencję, załącz piosenki  

i rytmy, które odnoszą się do ich wcześniejszego życia, a nie tylko wybór tradycyjnej muzyki 

angielskiej. Mogą istnieć okazje, aby przyciągnąć dzieci z różnych środowisk kulturowych, gdzie 

piosenki mogą być zapamiętane lub nauczone razem. 

Korzystanie z reminiscencji, aby dowiedzieć się więcej o innych kulturach 

Działania związane z reminiscencją mogą zapewnić sposoby nawiązywania kontaktów między 

pracownikami a użytkownikami usług z różnych środowisk kulturowych. Na przykład, możesz chcieć 

przeprowadzić dyskusję na temat różnic i podobieństw między ceremoniami ślubnymi  

lub pogrzebowymi w różnych krajach, lub sposobów wychowania niemowląt i dzieci w różnych 

religiach i kulturach. Poproś członków personelu lub członków rodziny o przyniesienie zdjęć, tkanin, 

płyt CD i DVD lub przedmiotów, które pomogą pobudzić wspomnienia i osobiste historie. Narzędzia 

do reminiscencji online mogą być bardzo przydatne w pracy "jeden do jednego". 

Rozpoznawanie, kiedy zmieniają się preferencje danej osoby 

W jakim stopniu należy zachować tożsamość kulturową i religijną danej osoby w miarę rozwoju jej 

demencji? Najprawdopodobniej pierwszą Twoją pierwszą odpowiedzią na to pytanie będzie to, że 

kluczowe znaczenie dla opieki skoncentrowanej na osobie jest utrzymanie dotychczasowych 

rutynowych zachowań i obserwacji danej osoby. I tak, to prawda. Ale sytuacja komplikuje się, jeśli - 

jak w następujących przykładach - zmieniają się poglądy lub preferencje danej osoby: osoba, która 

nigdy nie piła alkoholu lub nigdy nie jadła mięsa, nagle nabiera smaku w miarę jak postępuje 

choroba, osoba, która najwyraźniej zawsze prowadziła heteroseksualny tryb życia, rozwija relację 

homoseksualistów mieszkających w domu opieki, lub osoba, która w normalnych warunkach grałaby 

w brydża i nienawidziłaby bingo, nagle zaczyna cieszyć się bingo. 

Niektóre z tych zmian mogą być uważane za mniej poważne niż inne. Niewiele może mieć 

negatywnych konsekwencji dla osoby rozwijającej nową radość z bingo, ale pozostałe dwie zmiany 

mogą mieć większy wpływ na jej rodzinę i mogą stanowić bardziej fundamentalną zmianę  

w tożsamości osoby. 

Ważne będzie rozważenie, czy zdolności umysłowe danej osoby są wystarczające do podjęcia takich 

decyzji. Zgodnie z ustawą o zdolnościach umysłowych, zdolność osoby jest oceniana dla każdej 

sytuacji i decyzji, a nie ogólne stwierdzenie o jej zdolności do podejmowania decyzji. 

M.2.2 Komunikacja i stosowanie języka w opiece nad chorymi na demencję 
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Pacjenci w podeszłym wieku mogą mieć trudności w komunikacji ze względu na problemy zdrowotne 

- takie jak problemy ze słuchem, problemy ze wzrokiem lub zaburzenia wpływające na ich mózg, takie 

jak choroba Alzheimera lub udar mózgu. Problemy z komunikacją mogą pojawiać się stopniowo lub 

zdarzać się z dnia na dzień. Jeśli nagle wystąpią, będziesz musiał ponownie ocenić, w jaki sposób 

komunikujesz się z osobą, którą się opiekujesz. Zastanów się nad swoim tonem głosu, jak szybko 

mówisz, jak używasz języka ciała i gestów, aby podkreślić to, co mówisz. Dowiedz się, co im pomaga 

lub czyni Twoją komunikację bardziej przejrzystą. 

  

M.2.2.1 Związek między demencją a afazją 

Czym jest afazja? 

Afazja to upośledzenie językowe, wpływające na produkcję lub rozumienie mowy oraz zdolność 

czytania lub pisania. Afazja jest zawsze spowodowana urazem mózgu - najczęściej w wyniku udaru 

mózgu, szczególnie u osób starszych. Jednak urazy mózgu powodujące afazję mogą również wynikać 

z urazów głowy, guzów mózgu lub infekcji.  

Afazja może być tak poważna, że komunikacja z pacjentem staje się prawie niemożliwa lub może być 

bardzo łagodna. Może mieć wpływ głównie na pojedynczy aspekt używania języka, taki jak zdolność 

do pobierania nazw obiektów, zdolność do łączenia słów w zdania lub zdolność do czytania. Częściej 

jednak, wiele aspektów komunikacji jest upośledzonych, podczas gdy niektóre kanały pozostają 

dostępne dla ograniczonej wymiany informacji. 

Jak demencja jest powiązana z afazją? 

Większość typów afazji jest spowodowana udarem lub innym ostrym urazem mózgu, który uszkadza 

tkankę mózgową w obszarach ważnych dla przetwarzania języka. Jednak typ afazji zwany pierwotną 

postępującą afazją jest chorobą neurodegeneracyjną, która wynika z postępującego pogarszania się 

stanu tkanki mózgowej w obszarach ważnych dla mowy i języka. Często jest ona wywoływana przez 

choroby takie jak choroba Alzheimera lub przednio-porównawcza degeneracja homara. Chociaż 

pierwszymi objawami są problemy z mową i językiem, inne problemy związane z chorobą 

podstawową, takie jak utrata pamięci i zmiany osobowości często występują później. 

M.2.2.2.2 Komunikacja i język 

Wszyscy musimy komunikować się z innymi ludźmi. Musimy przekazać  innym ludziom szeroki 

wachlarz rzeczy, w tym nasze potrzeby, życzenia i uczucia. To, jak dobrze możemy się komunikować, 

wpłynie na jakość naszego życia, jak również na to, jak bardzo jesteśmy w stanie zachować naszą 

indywidualność i poczucie tożsamości. Osoba cierpiąca na demencję może mieć problemy  

ze znalezieniem właściwego słowa, może powtarzać słowa i zwroty lub może utknąć w pewnych 

dźwiękach. 

Ponadto osoby cierpiące na demencję mogą mieć inne upośledzenia zmysłowe (takie jak problemy  

ze wzrokiem lub słuchem), które mogą również utrudniać komunikację. Jeśli ktoś nie jest w stanie 

wyrazić siebie właściwie, może stracić pewność siebie, poczuć się niespokojny, przygnębiony  
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lub wycofany. Mogą również zachowywać się w sposób, który inni uważają za dziwny, ponieważ 

próbują komunikować to, czego już nie mogą powiedzieć słowami. 

Jeśli osoba cierpiąca na demencję mieszka w szpitalu lub placówce opiekuńczej, wszelkie problemy,  

z którymi się komunikuje, mogą mieć wpływ na otrzymywaną przez nią opiekę i wsparcie. W części 

M.2.3.5 odnosimy się do dokumentu Stowarzyszenia Alzheimera zatytułowanego "This is me", który 

może udzielić informacji o osobie, w tym o tym, w jaki sposób lubi ona komunikować się ze sobą,  

o wszelkich trudnościach, jakie napotyka, oraz o tym, w jaki sposób personel opiekuńczy 

 i pomocniczy może najlepiej pomóc jej w komunikacji.  

M.2.2.3 Demencja i język 

To, jak i kiedy pojawią się problemy językowe, będzie zależało od jednostki, a także od rodzaju 

demencji i etapu, na którym się ona znajduje. Problemy te będą się również różnić z dnia na dzień.  

W niektórych formach demencji - takich jak demencja przednio-przedsionkowa - jest bardzo 

prawdopodobne, że będzie to jeden z pierwszych objawów, które są zauważane. 

Jednym ze znaków świadczących o tym, że demencja ma wpływ na język danej osoby jest to, że nie 

może ona znaleźć właściwych słów. Mogą używać słów pokrewnych (np. "książka" dla "gazety"), 

używać zamienników słów (np. "coś, na czym można siedzieć" zamiast krzesła) lub mogą w ogóle nie 

znaleźć żadnego słowa. 

Innym znakiem jest to, że mogą one nadal mieć płynną mowę, ale bez znaczenia - na przykład, mogą 

używać słów pomieszanych i gramatyki. Demencja może również wpływać na zdolność danej osoby 

do udzielenia właściwej odpowiedzi, albo dlatego, że może nie rozumieć tego, co powiedziałeś, albo 

o czym mówisz. 

Może w końcu nadejść czas, kiedy osoba może trudno komunikować się w ogóle za pomocą języka. 

To może być niepokojące dla nich i tych, którzy ich wspierają, ale są sposoby, aby utrzymać 

komunikację i wspierać osobę, aby wyrazić siebie. 

Demencja może również wpływać na zdolności poznawcze danej osoby. Osoba z demencją może 

mieć wolniejsze tempo myślenia lub nie być w stanie zrozumieć złożonych idei. Może to również 

wpłynąć na ich zdolność do komunikowania się. Na przykład, przetwarzanie myśli i wypracowanie 

sposobu reagowania na to, co się mówi, może zająć im więcej czasu. Inne czynniki mogą mieć wpływ 

na komunikację osoby z demencją, w tym ból, dyskomfort, choroba lub skutki uboczne leków. Jeśli 

podejrzewasz, że może się to zdarzyć, porozmawiaj z lekarzem rodzinnym. 

M2.2.4 Jak komunikować się z osobą z demencją? 

Zanim zaczniesz mówić: 

• Upewnij się, że jesteś w dobrym miejscu do rozmów - cichym, z dobrym oświetleniem i bez 

zbyt wielu zakłóceń (np. bez radia lub telewizji w tle). 

• Zanim zaczniesz, zwróć na siebie pełną uwagę osoby, do której mówisz. 

• Ustaw się tam, gdzie osoba może cię widzieć tak wyraźnie, jak to możliwe (np. z dobrze 

oświetloną twarzą) i staraj się być na tym samym poziomie co osoba, a nie stać nad nią.  
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• Usiądź blisko osoby (choć nie tak blisko, że znajdziesz się w jej osobistej przestrzeni) i nawiąż 

kontakt wzrokowy. 

• Upewnij się, że Twój język ciała jest otwarty i zrelaksowany. 

• Miej wystarczająco dużo czasu, aby spędzić z osobą. Jeśli jesteś w pośpiechu  

lub zestresowany, poświęć trochę czasu, aby się uspokoić. 

• Pomyśl o tym, o czym będziesz mówił. Przydatne może być posiadanie gotowego pomysłu na 

konkretny temat. Możesz również wykorzystać otoczenie danej osoby do stymulowania 

tematów. 

• Jeśli jest pora dnia, w której osoba będzie bardziej zdolna do komunikowania się (np. rano) 

spróbuj wykorzystać ten czas na zadawanie wszelkich pytań lub porozmawiać o wszystkim, 

czego potrzebujesz. Wykorzystaj w pełni "dobre" dni i znajdź sposoby na adaptację na "złe". 

• Upewnij się, że wszelkie inne potrzeby danej osoby są zaspokojone przed rozpoczęciem (np. 

nie są one głodne lub w bólu). 

Jak mówić: 

• Mów jasno i spokojnie. 

• Mów w nieco wolniejszym tempie i pozostaw czas pomiędzy zdaniami, aby osoba mogła 

przetwarzać informacje i odpowiadać. Może się to wydawać niewygodną przerwą, ale jest to 

ważne, aby pomóc danej osobie w komunikacji. 

• Unikaj ostrego mówienia i podnoszenia głosu. 

• Używaj krótkich, prostych zdań. 

• Spróbuj komunikować się z osobą w sposób konwersacyjny, a nie pytać po pytaniu (może 

czuć się jak na przesłuchaniu). 

• Nie mów o danej osobie tak, jakby jej tam nie było, ani nie rozmawiaj z nią tak, jak z małym 

dzieckiem - bądź cierpliwy i szanuj ją. 

• Spróbuj się wspólnie śmiać z nieporozumień i błędów - to może pomóc. Humor może pomóc 

zbliżyć Cię do siebie i odciążyć. Bądź jednak wrażliwy na osobę i nie śmiej się z niej. 

• Włącz daną osobę do rozmów z innymi osobami. Może to być łatwiejsze, jeśli dostosujesz 

lekko to, co mówisz. Włączenie do badania może pomóc osobie cierpiącej na demencję  

w zachowaniu poczucia tożsamości i poczuciu, że jest ona ceniona. Może również pomóc  

w zmniejszeniu poczucia wykluczenia i izolacji. 

Co mówić: 

• Staraj się unikać zadawania zbyt wielu pytań lub zadawania skomplikowanych pytań. Osoby  

z demencją mogą być sfrustrowane lub wycofane, jeśli nie mogą znaleźć odpowiedzi. 

• Staraj się trzymać jednego pomysłu na raz. Dawanie komuś wyboru jest ważne, ale zbyt wiele 

opcji może być mylące i frustrujące. 

• Jeśli dana osoba ma trudności ze zrozumieniem, zastanów się nad rozbiciem tego, co mówisz, 

na mniejsze kawałki, tak aby było to łatwiejsze do opanowania. 

• Zadawaj pytania po kolei i formułuj je w sposób, który pozwala na odpowiedź "tak" lub "nie" 

(np. zamiast pytać kogoś, co chciałby zrobić, zapytać, czy chciałby iść na spacer) lub w sposób, 

który daje osobie wybór (np. "czy chciałbyś herbaty lub kawy? 

• Przerabianie zamiast powtarzania, jeśli osoba nie rozumie, co mówisz. Użyj komunikacji 

niewerbalnej, aby pomóc (np. wskazując na zdjęcie kogoś, o kim mówisz). 
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• Jeśli osoba łatwo się męczy, lepiej jest zdecydować się na krótkie, regularne rozmowy.  

W miarę jak demencja postępuje, osoba może stać się zdezorientowana co do tego, co jest 

prawdziwe, a co nie prawdziwe. Jeśli osoba mówi, że coś, co wiesz, nie jest prawdą, spróbuj 

znaleźć sposoby kierowania rozmową wokół tematu i poszukaj znaczenia tego, co mówią, 

zamiast bezpośrednio im zaprzeczać. Na przykład, jeśli mówią, że muszą iść do pracy, czy to 

dlatego, że chcą czuć się użyteczni, czy też znaleźć sposób na zaangażowanie i wkład? Czy 

może być tak, że nie są one wystarczająco stymulowane? 

Słuchanie: 

• Słuchaj uważnie tego, co dana osoba mówi, i zachęcaj do działania. 

• Jeśli nie zrozumiałeś w pełni, przeformułuj to, co zrozumiałeś i sprawdź, czy masz rację. 

Reakcja osoby i język ciała mogą być dobrym wskaźnikiem tego, co zrozumiała i jak się czuje. 

• Jeśli osoba z demencją ma trudności ze znalezieniem właściwego słowa lub zakończeniem 

zdania, poproś ją o wyjaśnienie tego w inny sposób. Posłuchaj wskazówek. Zwróć również 

uwagę na język ciała. Wyraz twarzy i sposób, w jaki się trzymają, może dać Ci wyraźny sygnał 

o tym, jak się czują. 

• Daj osobie dużo czasu na odpowiedź - przetwarzanie informacji i wypracowanie odpowiedzi 

może zająć jej więcej czasu. Nie przerywaj osobie, ponieważ może to przerwać wzorzec 

komunikacji. 

• Jeśli ktoś jest smutny, pozwól mu wyrazić swoje uczucia. Nie odrzucaj zmartwień danej osoby 

- czasami najlepszą rzeczą do zrobienia jest po prostu posłuchać i pokazać, że tam jesteś. 

 

Język ciała i kontakt fizyczny 

• Komunikacja niewerbalna jest bardzo ważna dla osób z demencją, a w miarę jak ich stan się 

rozwinie, stanie się ona jednym z głównych sposobów komunikowania się osoby. Powinieneś 

nauczyć się rozpoznawać, co dana osoba komunikuje poprzez język ciała i wspierać ją  

w utrzymaniu zaangażowania i przyczynianiać się do poprawy jakości życia. 

• Osoba z demencją będzie w stanie odczytać język ciała. Nagłe ruchy lub napięty wyraz twarzy 

mogą powodować zdenerwowanie lub niepokój i utrudniać komunikację. 

• Upewnij się, że język ciała i wyraz twarzy pasują do tego, co mówisz. 

• Nigdy nie stawaj zbyt blisko kogoś, ani nie stawaj nad nim, aby się komunikować - może to 

budzić onieśmielenie. Zamiast tego należy szanować przestrzeń osobistą danej osoby  

i obniżyć się do lub poniżej jej poziomu oczu. Pomoże to danej osobie poczuć się lepiej  

w kontroli nad sytuacją. 

• Skorzystaj z kontaktu fizycznego, aby przekazać swoje zainteresowanie i uspokoić - nie 

lekceważ pewności, którą możesz dać trzymając osobę za rękę lub kładąc rękę wokół niej, 

jeśli uzna to za stosowne. 

 

M.2.2.5 Komunikowanie się z osobą z uszkodzeniem narządów czucia 
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Wszystkie wskazówki i sugestie zawarte w tym arkuszu informacyjnym mogą być przydatne dla osób 

z demencją, które mają trudności w komunikacji. Poniżej przedstawiono szereg dodatkowych sugestii 

dla osób z upośledzeniem narządów zmysłów. 

Utrata wzroku 

Wiele osób z wiekiem doświadcza pewnego stopnia utraty wzroku. Może to być związane z wiekiem 

lub z powodu choroby, takiej jak zaćma lub zwyrodnienie plamki żółtej. Wiele osób z ubytkiem 

wzroku będzie potrzebowało okularów, które pomogą im widzieć. 

Osoby z ubytkiem wzroku mogą doświadczać większych trudności w wyniku demencji. Brak 

możliwości zobaczenia tego, co jest wokół nich, może prowadzić do większego poczucia dezorientacji 

i niepokoju, jak również do zmniejszenia mobilności i ryzyka upadku. Zarówno demencja, jak i utrata 

wzroku mogą również sprawić, że ludzie poczują się odizolowani od otoczenia. To sprawia, że dobra 

komunikacja jest niezwykle ważna. 

Porozumiewanie się z osobą z demencją i utratą wzroku może być trudne, ponieważ osoba ta może 

nie być w stanie tak łatwo przyswoić sobie niewerbalnych uwag lub śledzić rozmowy. Jest wiele do 

zrobienia, aby im pomóc: 

• W razie potrzeby sprawdź, czy osoba nosi okulary, czy są one czyste i czy recepta jest 

aktualna. Jeśli ktoś ma więcej niż jedną parę okularów, upewnij się, że są one oznakowane 

lub oznakowane dla czynności, dla których mają być używane - na przykład okulary do 

czytania. 

• Przedstaw się lub spróbuj zwrócić na siebie uwagę przed rozpoczęciem lub zakończeniem 

rozmowy. Jeśli tego nie zrobisz, mogą się zdezorientować co do tego, kto rozmawia, nie być 

pewni, czy się z nimi rozmawia, i mogą nie wiedzieć, czy ludzie wchodzą lub wychodzą z 

pokoju. Jeśli pomagasz danej osobie w zadaniu, daj jej znać, co zamierzasz zrobić przed i w 

trakcie jego wykonywania. 

• Używaj odniesień, gdy opisujesz, gdzie coś jest - na przykład, woda znajduje się na stole po 

prawej stronie. Pomocne może być użycie wyimaginowanych rąk na tarczy zegara, aby 

opisać, gdzie coś jest, szczególnie dla osób, które przez wiele lat żyły z utratą wzroku (np. 

kubek znajduje się przed tobą na godzinie 12.00 pozycji). 

• Zadbaj o jak najlepsze wykorzystanie środowiska fizycznego - na przykład, upewnij się, że jest 

dobre oświetlenie, które jest spójne, równe i może być regulowane. Spróbuj zredukować 

cienie, ponieważ osoba może pomylić je z przeszkodami. 

• Osoba może nie być w stanie nawiązać komunikacji niewerbalnej, takiej jak język ciała. 

Należy o tym pamiętać, rozmawiając z nią.  

• Jeśli komunikujesz się z kimś na piśmie, np. wysyłając mu list, zastanów się nad kolorem 

papieru i rozmiarem czcionki (np. czarny tekst na białym lub żółtym papierze często ułatwia 

czytanie tekstu, podobnie jak większy tekst). 

• Osoby z trudnościami w uczeniu się są 10 razy bardziej narażone na poważne problemy  

ze wzrokiem niż inne osoby. Są one również narażone na większe ryzyko rozwoju demencji  

w młodszym wieku, szczególnie u osób z zespołem Downa. Należy upewnić się, że osoba  

z niepełnosprawnością intelektualną i demencją posiada paszport komunikacyjny - 
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praktyczne narzędzie, które dostarcza informacji o złożonych trudnościach komunikacyjnych 

danej osoby, w tym o najlepszych sposobach komunikowania się z nią. 

Utrata słuchu: 

Większość osób powyżej 70 roku życia ma pewien stopień ubytku słuchu. Mogą oni uważać się za 

niesłyszących, "słabosłyszących" lub "z ubytkiem słuchu". Może to wynikać z uszkodzeń związanych  

z wiekiem lub innych przyczyn (takich jak uszkodzenie słuchu, infekcja, choroby lub urazy). 

Dla porównania, osoby, które w młodym wieku rodzą się głuche lub stają się głuche, uważa się za 

osoby o "głębokiej głuchocie". Mogą uważać się za głuche (często określane jako głuche z kapitałem 

D), używać Brytyjskiego Języka Migowego (BSL) jako swojego pierwszego języka i identyfikować się ze 

społecznością Głuchych. 

Sposób komunikowania się osoby z ubytkiem słuchu zależy od wielu czynników, w tym od: 

• rodzaju ubytku słuchu, jaki mają 

• czy używają aparatu słuchowego, BSL, czytania z ruchu warg czy też kombinacji wszystkich  

z nich 

• preferencji osobistych i historii życia. 

Istnieją silne powiązania pomiędzy demencją a ubytkiem słuchu, które sugerują, że ubytek słuchu 

może zwiększyć prawdopodobieństwo rozwoju demencji. Osoby z ubytkiem słuchu mogą 

doświadczać większych trudności w wyniku wystąpienia demencji. Osoby z ubytkiem słuchu mogą 

mieć problemy z komunikacją, a brak możliwości słyszenia tego, co dzieje się wokół nich lub słyszenia, 

co inni ludzie mówią, może dodatkowo zwiększyć ich zakłopotanie. Zarówno demencja, jak i ubytek 

słuchu mogą również sprawić, że ludzie będą czuć się społecznie odizolowani, więc jednoczesne 

występowanie obu stanów może być dla kogoś bardzo trudne. To sprawia, że dobra komunikacja jest 

niezwykle ważna. 

• Jeśli osoba używa aparatu słuchowego, sprawdź, czy jest on dopasowany i działa prawidłowo. 

Jeśli uważasz, że aparat słuchowy nie działa lub jeśli potrzebujesz pomocy w jego 

sprawdzeniu, porozmawiaj ze swoim lekarzem rodzinnym lub umów się na wizytę na 

oddziale laryngologii w lokalnym szpitalu. Zapytaj osobę, czy chciałaby czytać na wargach. 

• Zwróć twarz w kierunku osoby i upewnij się, że twarz jest dobrze oświetlona, aby Twoje 

ruchy warg były dobrze widoczne. 

• Nie krzycz, nie przesadzaj ze słowami i ruchami warg (może to w rzeczywistości utrudnić 

zrozumienie przez osobę, która cię zrozumiała). 

• Mów wyraźnie i nieco wolniej, ale zachowaj naturalne rytmy mowy. 

• Nie zasłaniaj ust. 

• Rozważ wykorzystanie wskazówek wizualnych, takich jak obiekty lub obrazy, aby pomóc. 

Pomocne może być sprawdzenie, czy dana osoba nie ma zbyt dużej ilości woskowiny usznej, 

ponieważ może to pogłębić niedosłuch i trudności w komunikacji. 

 

M.2.2.6 Komunikacja na późniejszych etapach demencji 
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Pacjenci z demencją na późniejszych etapach mogą nie rozumieć, co się do nich mówi i jest mniej 

prawdopodobne, że będą w stanie odpowiedzieć ustnie, ponieważ mogą mieć ograniczoną  

lub zerową mowę. Mogą powtarzać to samo zdanie lub dźwięk, lub mogą być w stanie powtórzyć 

tylko kilka słów. Niektórzy ludzie mogą zacząć dużo mówić, ale ich słowa nie wydają się mieć sensu.  

W takim przypadku spróbuj zidentyfikować uczucia, które dana osoba stara się przekazać  

i odpowiedzieć na nie. Na przykład, jeśli osoba uśmiecha się i rozmawia szczęśliwie, reaguj na nie  

w ten sam sposób. 

Chociaż osoba ta może nie być w stanie komunikować się werbalnie, może jednak być w stanie 

pokazać swoje potrzeby i emocje w inny sposób. Zamiast mówić, mogą używać zachowań, wyrazu 

twarzy, gestów i dźwięków, aby spróbować komunikować swoje odczucia i potrzeby. 

Staraj się wspierać osobę w komunikowaniu się w jak największym stopniu. Może to pomóc  

w obserwacji mowy ciała, zachowania i ekspresji twarzy. Znajomość osoby i sposobu, w jaki się 

komunikuje, pomoże Ci obojgu cieszyć się wspólnym czasem. Ważne jest, aby nadal komunikować się 

z daną osobą i poszukiwać okazji do konstruktywnego zaangażowania. Znalezienie sposobów  

na zaangażowanie zmysłów może pomóc. 

Kiedy myślisz o tym, jak komunikować się z daną osobą, pamiętaj o jej potrzebach i pochodzeniu -  

w tym o jej potrzebach kulturowych. Na przykład ludzie z niektórych środowisk kulturowych mogą 

czuć się niekomfortowo lub przygnębieni, jeśli jesteś zbyt blisko nich, gdy komunikujesz się z nimi. 

• utrzymuj kontakt wzrokowy podczas komunikowania się 

• komunikacja niewerbalna (gesty, wyraz twarzy i mowa ciała) może pomóc 

• uśmiech  

• użyć odpowiedniego kontaktu fizycznego (np. trzymając  za ręce), aby poinformować osobę  

o tym, że jesteś tam i dać jej otuchę 

• nie spiesz się - poświęć dużo czasu i poszukaj niewerbalnych wskazówek od osoby 

• nawet jeśli nie sądzisz, że osoba ta może śledzić to, co mówisz, kontynuuj rozmowę z nimi 

jasno. Może ona nadal czuć się pewnie, nawet jeśli nie rozumie w pełni tego, co mówisz.  

• zastanów się nad odpowiedzią na nie w sposób, w jaki reaguje na Ciebie ("lustrzane 

odbicie"). 

M.2.3 Utrzymanie godności w trudnych warunkach demencji 

Dostęp do opieki zdrowotnej może być bardzo niewygodnym doświadczeniem. Ludzie są rutynowo 

obnażani, szturchani, kłuci i naświetlani. Muszą ujawnić intymne szczegóły, np. na temat palenia 

tytoniu, spożywania alkoholu i nawyków toaletowych. Ich ubrania są odbierane i zastępowane 

strojem szpitalnym, który przy odrobinie szczęścia ma zapięcie, aby ją zamknąć. Osoby te są usuwane 

z przytulnego bezpieczeństwa własnego domu i umieszczane w sześcioosobowym oddziale z ludźmi 

po obu stronach, którzy słyszą wszystko, co robią i wszystko, co mówią. 

M.2.3.1 Poszanowanie godności pacjenta 

Wszystko to składa się na bardzo niezwykłe i bardzo odrealnione doświadczenie. Często jedyną 

rzeczą, do której ludzie muszą się trzymać w środku tego doświadczenia, jest ich poczucie godności - 

że są to ludzie indywidualni z rodziną, przyjaciółmi, pracą, historią i przyszłością, a nie są tylko 
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trybikiem w gigantycznej maszynie opieki zdrowotnej. A wszystko, co robisz jako opiekun dla tych 

ludzi, ma moc albo wzmocnić i przywrócić to poczucie godności, albo je zmniejszyć i podważyć. 

Oznacza to sposób, w jaki podchodzisz do pacjenta, czy wyglądasz na zaangażowanego, 

zainteresowanego i przyjaznego, czy też myślisz, że wolałbyś być gdzieś indziej. Oznacza to, czy pytasz 

pacjenta o zgodę na zapewnienie opieki, czy też po prostu się tym zajmujesz i robisz to bez względu 

na jego lub jej życzenia. Oznacza to sposób, w jaki rozmawiasz z ludźmi, czy pokazujesz to, co mówisz 

i jak to mówisz, że jesteś naprawdę zainteresowany i chętny do pomocy, czy też po prostu 

wykonujesz czynności automatycznie. Oznacza to, że kroki, które podejmujesz w celu zapewnienia 

ochrony prywatności i skromności osoby (zamykanie ekranów, upewnienie się, że pacjent jest 

przykryty i utrzymywanie poziomu głosu na niskim poziomie podczas omawiania spraw osobistych), 

lub czy "wykonanie pracy" jest w Twojej głowie na samym szczycie. Oznacza to sposób, w jaki 

odpowiadasz, gdy pacjent prosi cię o coś lub prosi cię o coś, czy pokazujesz, że jesteś uważny 

 i gotowy do pomocy, czy też jesteś zbyt zajęty, aby zajmować się tak trywialnymi sprawami 

(ponownie przyjrzyj się komunikacji, aby odświeżyć te istotne kwestie). 

Wszystkie te rzeczy, których w środku pracowitego dnia możesz nawet nie zauważyć,  

z pewnością zostaną zauważone przez Twojego pacjenta. Jest on lub ona w szczególnie wrażliwej 

pozycji, co oznacza, że jego/ jej wrażliwość na znaki, które wydajesz, zostanie zwiększona. Pozytywne 

oznaki z twojej strony znacznie zwiększą jego/jej morale i pewność siebie. Negatywne oznaki od 

ciebie spowodują, że będzie się czuć odrzucony/a.  

Największym zasobem, jeśli chodzi o zachowanie godności człowieka, jesteś Ty sam. Twoja postawa, 

sposób myślenia i entuzjazm są trzema "narzędziami", których możesz użyć, aby wzmocnić ludzi, 

których poczucie własnej wartości jest niskie, zachęcić ludzi, których nastrój jest negatywny, 

wesprzeć ludzi, których niepewność siebie narasta, i przywrócić ludziom poczucie godności. Używaj 

ich mądrze i ostrożnie. 

M.2.3.2 Apraksja w demencji 

Apraksja jest definiowana jako niezdolność do wykonywania wcześniej poznanej aktywności 

ruchowej, pomimo normalnej funkcji wszystkich części składowych (mięśni, nerwów, stawów itp.). 

Objawy takie jak trudności z ubieraniem się lub używanie noża i widelca, są często wskazówką, że 

apraksja jest obecna. Test na obecność apraksji można przeprowadzić podczas wizyty, w trakcie 

której widoczne będą takie problemy jak używanie ołówka, rozbieranie i ubieranie się. Inne proste 

zabiegi to m.in. częste czynności, takie jak rozczesywanie włosów ("udawaj, że masz grzebień w dłoni 

i rozczesuj włosy") oraz krojenie chleba ("pokaż mi obiema rękami, jak za pomocą noża odciąć 

bochenek chleba"). Nieprawidłową reakcją jest używanie części ciała jako przedmiotu, używanie 

palca jako noża lub dłoni jako grzebienia, gestów określanych czasami jako "ciało jako część apraksji".  

M.2.3.3 Specyfika godności pacjentów z demencją 

Opieka nad osobą cierpiącą na demencję jest niezwykle satysfakcjonująca i wymaga, abyś 

wykorzystał wszystkie swoje umiejętności jako opiekun. Ale może to być również bardzo trudne 

zadanie. Osoba z demencją może Cię pomylić z kimś innym, być może z jej odległej przeszłości, i mieć 

fałszywe przekonania o tym, gdzie jest i co robi (na przykład mężczyzna, który od wielu lat jest na 

emeryturze, stale zakłada kurtkę i mówi, że wyjeżdża do pracy). Czasami osoba ta może być 
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niespokojna z powodu zamieszania, które czuje i może być agresywna werbalnie lub nawet fizycznie. 

Może to sprawić, że niektórzy opiekunowie niechętnie opiekują się osobami z demencją. Nieformalni 

opiekunowie muszą pamiętać, że to nie jest katastrofa, jeśli nie robią wszystkiego tak dobrze, jak 

profesjonaliści, ponieważ wciąż robią świetnie. 

Cytując Teepę Snow: "Demencja nie okrada kogoś z jego godności, to nasza reakcja na niego jest 

taka”. Teepa Snow jest jednym z czołowych pedagogów demencji i towarzyszącej jej opieki w USA 

 i Kanadzie. Więcej informacji na temat jej "Pozytywnego podejścia do opieki" można znaleźć tutaj: 

http://teepasnow.com/ 

Organizacja Alzheimer's Disease International opracowała krótką poradę dla osób opiekujących się 

bliską osobą cierpiącą na demencję, którą możemy wykorzystać do prowadzenia naszej praktyki jako 

opiekunowie. Jeśli chodzi o godność, rada ta stwierdza : “Osoba z demencją jest osobą z uczuciami - 

traktuj ją z szacunkiem i godnością". Dalej mówi ona: 

• pamiętaj, że osoba, którą się opiekujesz jest nadal osobą z uczuciami; demencja dotyka ludzi 

w różny sposób - we wczesnych stadiach choroby, osoba ta może być świadoma, że zmaga 

się z codziennymi zadaniami, które kiedyś były łatwe. 

• to, co ty i inni mówicie i robicie, może być niepokojące - unikajcie omawiania stanu osoby  

w jej obecności. 

Porady zawierają również wskazówki dotyczące różnych aspektów opieki, które pomogą promować 

godność osób cierpiących na demencję, takich jak 

• ustanawianie rutynowych procedur 

• wspieranie niezależności 

• unikanie konfrontacji 

• upraszczanie zadań 

• poprawa bezpieczeństwa 

• utrzymywanie aktywności 

• komunikacja 

• używanie pomocy pamięciowych 

Jak można sobie wyobrazić, a może nawet doświadczyć, jeśli opiekowałeś się kimś z demencją, stan 

ten może pozostawić osobę w bardzo trudnej sytuacji. Istnieją przepisy prawne mające na celu 

ochronę interesów i godności osób, które są szczególnie narażone z powodu problemów ze zdrowiem 

psychicznym, w tym demencji. Ważne jest, aby mieć podstawową wiedzę na temat tych praw, 

ponieważ mają one wpływ na to, co można zrobić jako opiekun, aby wspierać osoby cierpiące  

na demencję i ich rodziny. Nikt nie spodziewa się, że znasz każde zdanie i każdą klauzulę prawa 

odnoszącą się do Twojego kraju, ale podstawowe zrozumienie pomoże Ci zapewnić opiekę, która leży 

w najlepszym interesie danej osoby i, co ważne, w granicach prawa. 

 

M.2.3.4 Unikanie wstydu i odrazy, jeśli chodzi o kwestie trzymania moczu i stolca 

Ludzie w każdym wieku cierpią na problemy z pęcherzem i jelitami, często określane jako problemy  

z trzymaniem moczu i stolca. Jeśli zapytacie ich, jak czują się w swoim problemie, prawie zawsze 

http://teepasnow.com/
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powiedzą wam, że najtrudniejszą częścią jest upokorzenie, jakie odczuwają w związku z utratą 

godności, którą powoduje. 

Problemy z pęcherzem i jelitami mogą być spowodowane przez wiele czynników, takich jak infekcje, 

urazy, nieruchliwość, złą dietę i czasami bardzo poważne choroby, takie jak rak. Ludziom można 

pomóc w jak najlepszym radzeniu sobie z ich problemem poprzez odkrycie przyczyny i leczenie jej. 

Ciężkie przypadki demencji mogą prowadzić do tego, że pacjent zapomina lub ignoruje potrzebę 

skorzystania z toalety. 

Profesjonalni opiekunowie są często częścią zespołu pracującego nad uzgodnionym planem opieki, 

którego celem jest pomoc osobie w zapobieganiu i zarządzaniu problemem. Kluczowe znaczenie ma 

tu bieżąca ocena: ocena rozpoczyna się od pierwszego kontaktu z daną osobą, a następnie jest 

kontynuowana.  

Ponadto opiekunowie pomagają pacjentom dbać o higienę osobistą, dbać o cewniki (rurka włożona 

do pęcherza i odprowadzająca mocz do worka, który może być przywiązany do nogi osoby lub 

trzymany na stojaku), jeśli jest używany, a także zdejmować i pozbywać się zabrudzonej odzieży. 

Jak można sobie wyobrazić, problemy z pęcherzem i jelitami mogą być niezwykle kłopotliwe dla 

pacjenta/klienta. Zawsze i przez cały czas opiekunowie powinni działać na rzecz zachowania godności 

osoby i wspierania jej poprzez to, co może być bardzo niszczycielskim doświadczeniem 

emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Podejście opiekunów w znacznym stopniu przyczyni się do 

tego, by pomóc danej osobie poczuć się swobodnie lub jeszcze bardziej pogorszyć jej samopoczucie. 

Opiekunowie powinni: 

• być pozytywni w swoim podejściu, wykazując gotowość do pomocy 

• nigdy nie pokazywać żadnych oznak, że zadanie jest dla niego nieprzyjemne 

• zaangażować osobę w opiekę: nie tylko przejmować i "wykonywać pracę" – powinni 

pamiętać, że zasady omówione w części poświęconej opiece nad osobą mają tu zastosowanie 

tak samo jak we wszystkich innych sytuacjach. 

• pracować szybko i sprawnie, ale nie starać się spieszyć - to on lub ona decyduje o tempie, w 

jakim będziesz pracować 

• pozostawić osobę komfortową i docenianą, nie odrzuconą. 

Problemy z pęcherzem i jelitami są bardzo niepokojące dla osób i ich rodzin. Możesz poprawić 

sytuację, przyjmując pozytywną, profesjonalną postawę, która utrzymuje godność osoby i podnosi jej 

poczucie własnej wartości. Możesz mieć dostęp do pielęgniarki wyspecjalizowanej w zagadnieniach 

nietrzymania moczu i urologii poprzez swoją organizację, która będzie w stanie doradzać Ci  

w kwestiach dotyczących problemów z pęcherzem i jelitami. 

M.2.3.5 Portfolio osobiste dla zapewnienia wysokiej jakości opieki 

Portfolio osobiste to najlepsze narzędzie do zapewnienia wysokiej jakości opieki nad pacjentem  

w centrum opieki. Kiedy pacjent nie jest w swoim środowisku domowym, profesjonalni opiekunowie 

muszą go znać tak dobrze, jak to tylko możliwe, uzupełniając i odwołując się do osobistego portfolio. 

Bardzo dobrym tego przykładem może być badanie przeprowadzone przez stowarzyszenie 
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Alzheimera. Portfolio można oczywiście dostosować do środowiska opieki i zapewnić najlepsze 

wsparcie dla opieki o najwyższej jakości. 

Typowy portfel może zawierać następujące elementy: 

Portfolio  

 

Pacjent 

nazwisko________________________   data urodzenia _____________________ 

pierwsze imię _______________________   narodowość_______________________ 

drugie imię ______________________  

 

Rodzina 

ojciec__________________________   brat (bracia) _______________________ 

________________________________ 

________________________________ 

matka_________________________   siostra (siostry) _________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Własna rodzina 

Stan cywilny ____________________    dzieci_________________________ 

małżeństwo________________________    ________________________________ 

wnuki____________________ 

współmałżonek _____________________   ________________________________ 

prawnuki _______________ 

________________________________ 

 

Edukacja i doświadczenie 

Szkoła podstawowa_________________   edukacja zawodowa _______________ 

Studia _________________   ________________________________ 

________________________________   Studia __________________ 

Szkoła średnia ______________    _________________________________ 

________________________________   ostatnie zatrudnienie _________________ 

Dalsza edukacja _________________   

________________________________ 

 

zdarzenia z życia osobistego (zdarzenia, które miały wpływ na życie 

pacjenta)__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

zgony i straty (rodzina, przyjaciele, zwierzęta 

domowe)__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Hobby w przeszłości      Obecne hobby 

________________________________   ________________________________ 

________________________________   ________________________________ 

________________________________   ________________________________ 

________________________________   ________________________________ 

 

Nawyki w przeszłości      Nawyki obecnie 

________________________________   ________________________________ 
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________________________________   ________________________________ 

________________________________   ________________________________ 

________________________________   ________________________________ 

 

szczególne wydarzenia ostatnich 

lat__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

lęki i 

niechęci__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

szczególne życzenia, upodobania i niechęci (dotyczące jedzenia, snu, codziennych czynności, opieki, religii, 

głosu)__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Teraz, w oparciu o lekturę Modułu 1 i Modułu 2, proszę przeczytać poniższe studium przypadku 

 i zastanowić się nad poniższymi pytaniami. Niniejsze studium przypadku zostało zaczerpnięte  

z pisemnego egzaminu końcowego z opieki nad osobami starszymi. 

 
Opieka nad osobami cierpiącymi na demencję 

 
Pani Brown, urodzona w 1937 roku, od około roku mieszka w domu starców. Ostatnio coraz częściej pokazuje 
zmiany w swoim zachowaniu. Na przykład zawsze pyta: "Pielęgniarka, gdzie jestem? Muszę szybko wrócić do 
domu i zająć się moimi dziećmi". Poza tym w ciągu dnia ma tendencję do coraz większego niezadowolenia, 
chcąc opuścić oddział. Zapomina również o terminach i umowach. Studencka pielęgniarka Luisa zauważa, że 
pani Brown ma trudności z nazewnictwem przedmiotów codziennego użytku.  
Przy pewnym wsparciu jest jeszcze w stanie przygotować się rano sama, ale w tej chwili rygorystycznie 

odmawia opieki nad jamą ustną. Pewnego ranka otwiera usta dopiero po głośnym proteście. Studencka 

pielęgniarka traci nerw i krzyczy na panią Brown: "Teraz otwórz usta, czy jeszcze.... Nie może być tak trudno 

umyć zęby. Zachowuje się Pani jak moja trzyletnia córka". 

Poniżej studenci proszeni są o zdefiniowanie demencji typu Alzheimera w odniesieniu do objawów wykazanych 
w studium przypadku, o przewidzenie przebiegu choroby i skomentowanie zachowania pielęgniarki studenckiej 
w oparciu o walidację Naomi Feil. 
 

1.  Choroba Alzheimera, objawy: 

• dezorientacja czasowa i przestrzenna - "Gdzie jestem? Muszę wrócić do domu....". 

• amnezja - pani Brown zapomina o terminach i umowach 

• afazja - pani Brown ma trudności z nazewnictwem przedmiotów 

• błądzące zachowanie - pani Brown chce opuścić oddział 

• trudne zachowanie podczas pielęgnacji jamy ustnej 
 

2. Choroba Alzheimera, przebieg: 

• należy się spodziewać pogorszenia 

• postępująca utrata pamięci, wpływająca na pamięć krótko- i długoterminową  
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• rosnące trudności w rozpoznawaniu przedmiotów, osób i twarzy 

• postępująca afazja do punktu całkowitej utraty zdolności mowy 

• postępująca dezorientacja, rewersja rytmu dzień-noc-rytm, nie znajdowanie drogi w 

pomieszczeniu 

• zwiększenie apraksji, niezdolność do wykonywania codziennych czynności bez wsparcia 

• wzrastające pobudzenie, potrzeba ruchu, powtarzalne ruchy, zachowania błądzące 

• wzrost apatii, wycofanie się z życia społecznego 

• utrata zdolności do abstrakcyjnego myślenia lub kontynuowania (dłuższej) rozmowy 
 

3. Zachowanie studentki pielęgniarki i walidacja 

• reakcja nie jest odpowiednia - infantylizacja, brak uznania i empatii, brak uwzględnienia stanu 

emocjonalnego pani Brown 

• walidacja oznacza uznanie, akceptację, szacunek i uznanie osobowości pacjenta 

• walidacja uwzględnia podstawowe potrzeby, stany emocjonalne i uczucia powszechne 

• walidacja jest zorientowana na osobistą rzeczywistość obłąkanego pacjenta w końcowej fazie 
życia  

 

M.2.3.6 Historia życia: Praca biograficzna z osobami cierpiącymi na demencję 

W ramach terapii reminiscencyjnej opiekunowie mogą pracować nad ukończeniem Historii Życia - 

czegoś w rodzaju biografii - z chorym na demencję. Może być ona wykorzystywana jako wsparcie 

pamięci w miarę jak demencja postępuje w późniejszym czasie.  

Według Gibsona, w "Reminiscence and Life Story Work A Practice Guide 4th Edition" (2011) są to 

kluczowe wytyczne, o których należy pamiętać podejmując pracę w historii życia. 

• Pamiętaj, że praca w historii życia ma być przyjemna - nie jest ani egzaminem, ani inkwizycją. 

• Zazwyczaj odbywa się to w serii wspólnych rozmów w odstępie czasowym, uwzględniających 

poziom zdrowia, nastroju i energii danej osoby, który może zmieniać się z tygodnia na 

tydzień. 

• W miarę możliwości należy uzyskać świadomą zgodę lub zgodę przed pierwszą sesją i należy 

wyraźnie zaznaczyć, że dana osoba może wycofać się w każdej chwili podczas pracy. 

• Wypełnianie pisemnej zgody pod koniec jest wysoce zalecane. Może to dotyczyć kwestii, kto 

może mieć dostęp do książki, gdzie będzie przechowywana i kto ma zostać jej przyszłym 

opiekunem. 

• Uszanuj fakt, że książka należy do osoby, której dotyczy. 

• Wyjaśnij członkom rodziny lub, w stosownych przypadkach, najbliższej rodzinie cel książki. 

• Poszukaj ich współpracy i rozwiewaj wszelkie obawy. 

• Jeśli używasz szablonu, nie używaj go jako kaftana bezpieczeństwa, ale jako elastycznego 

przewodnika. 

• Uzgadniaj wzajemne role i obowiązki, zwłaszcza w zakresie przygotowania materiałów 

pisemnych. 

• Zdjęcia i dokumenty lepiej kopiować niż korzystać z oryginałów. 

• Nigdy nie przejmuj zadań, które respondent mógłby zechcieć wykonać sam. 

• W miarę możliwości używaj własnych słów i uchwyć emocje związane z wspomnieniami. 

• Bądź wrażliwy na możliwość, że znaczące relacje mogą być złożone. 
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• Niektóre wspomnienia z pewnością będą smutne i również będą wymagały wrażliwego 

empatycznego słuchania. 

• Szanuj wszelkie informacje, których dana osoba nie życzy sobie zamieścić, mimo że nadal 

mogła czerpać korzyści z mówienia o takich wspomnieniach. 

• Spróbuj wyjść poza zwykłe fakty i zachęcić do refleksji nad wartościami, na których opiera się 

życie danej osoby. 

• Zachęcaj do refleksji nad tym, jak dana osoba widzi całe swoje życie i wzmacniaj pozytywne 

osiągnięcia. 

• Zawsze staraj się osiągnąć porozumienie na końcu, przeglądając książkę i wprowadzając 

wszelkie wymagane zmiany lub skreślenia. 

Pamiętaj, że pisanie jest złożonym procesem, który obejmuje obecne okoliczności, upływ czasu, 

intensywność emocji związanych z oryginalnymi wspomnieniami i ich przywoływaniem, potrzebę 

dostosowania przywołanych wspomnień tak, aby pasowały one do obecnych wyobrażeń danej osoby 

o sobie i o tym, jak chcą być postrzegane przez innych. Nauczanie ludzi odpowiedzialności za własne 

pisanie jest dla opowiadającego bardziej empirycznym doświadczeniem. 


