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M.3.1 Wprowadzenie do reminiscencji 

Wspieranie osoby, która ma demencję, aby pozostała aktywna i nadal czuła się zaangażowana  

w życie, może być kluczem do utrzymania jakości życia nawet w późniejszych stadiach choroby. Nie 

jest to tylko praca organizatora działalności lub animatora, jest to również część roli każdej osoby, 

bez względu na to, czy jest przyjacielem czy krewnym, pracownikiem domu czy opieki dziennej, 

pielęgniarką, asystentem pielęgniarki, kierownikiem czy pracownikiem domu. 

Szereg różnych podejść i zasobów oferuje pomocne sposoby na rozwój znaczącej aktywności  

i poprawę jakości życia osób cierpiących na demencję. Proste narzędzia oceny mogą pomóc 

opiekunom zrozumieć rodzaje działań, które mogą przynieść korzyści osobie cierpiącej na demencję.  

Przypominanie o przeszłości opiera się na mocnych stronach osoby cierpiącej na demencję, ponieważ 

jest bardziej prawdopodobne, że osoba ta zachowa długotrwałe wspomnienia. Istnieje wiele 

sposobów na ułatwienie sesji wspomnieniowych. Zaangażowanie członków rodziny we wspomnienia 

może być doświadczeniem terapeutycznym dla każdego. Wybierając tematy lub tematy do 

wspomnień w grupach, pomyśl o tym, w jaki sposób można włączyć jak najwięcej osób, jak to 

możliwe, będąc jednocześnie wrażliwym na potrzeby jednostek. 

M.3.1.1 Dlaczego reminiscencja (zwykle) działa na rzecz osób z demencją 

„Reminiscencja" oznacza dzielenie się doświadczeniami życiowymi, wspomnieniami i historiami  

z przeszłości. Zazwyczaj osoba z demencją jest bardziej w stanie przypomnieć sobie rzeczy sprzed 

wielu lat niż ostatnie wspomnienia, więc wspomnienia czerpią z tej siły. Ponieważ wiele naszych 

codziennych rozmów i interakcji opiera się na pamięci krótkotrwałej, reminiscencja może dać ludziom 

z demencją poczucie kompetencji i pewności siebie poprzez wykorzystanie umiejętności, które wciąż 

posiadają. 

"Wszyscy posiadamy wspomnienia, wszyscy mamy swoją własną, niepowtarzalną historię życia. 

Przypominanie przeszłości jest sposobem na jej posiadanie, a tym samym na zachowanie siebie. Jest 

to tu i teraz proces, który utrzymuje narrator i opowiedziany w relacjach międzyludzkich". – 

W.Gibson (1998) 

Wiele osób z demencją znajduje się w sytuacji, w której rutynowo robi się rzeczy "dla" lub "dla" nich. 

Kiedy ktoś dzieli się czymś na temat swojej przeszłości, a inna osoba wykazuje zainteresowanie 

 lub radość, jest to wspaniała okazja dla tej osoby, aby poczuć, że to ona daje coś innemu 

człowiekowi, a nie zawsze jest tą, która otrzymuje lub słucha. 

Rozmowa o przeszłości może również wywołać radosne wspomnienia i dobre uczucia, a to może być 

wspaniałe samo w sobie, ale szczególnie wtedy, gdy dana osoba ma trudności z życiem. Jest również 

tak, że reminiscencja może czasami prowokować bolesne wspomnienia. Reakcje emocjonalne 

niekoniecznie są czymś złym, ale musimy reagować wrażliwie.  

 

 

M.3.1.2 Osoba z demencją powtarza tę samą historię w kółko: dlaczego? 
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Nie jest niczym niezwykłym, że osoba z demencją ma ulubioną historię, do której ciągle powraca. 

Dość często historia ta odnosi się do czasu, kiedy osoba ta czuła się szczególnie szczęśliwa lub dumna. 

Być może osoba ta szczegółowo opowiada o swojej pracy lub doświadczeniu w wychowywaniu 

małych dzieci. Przesłaniem tej powtarzającej się historii może być to, że osobie tej teraz brakuje 

poczucia tożsamości i celu. Słuchając z zainteresowaniem tej samej historii, dobry słuchacz może 

pomóc osobie z demencją poczuć się lepiej o sobie. 

Czasami powtarzana historia odnosi się do bardziej bolesnej pamięci lub traumy. W tej sytuacji osoba 

może mieć pewne nierozwiązane kwestie związane z tym wydarzeniem, a więc do pewnego stopnia 

"tkwi" ona w tej pamięci. Ważne jest, aby słuchać. Czasami mądrze jest rozpraszać osobę  inną 

pamięcią lub aktywnością, aby nie pozostawała zbyt długo w stanie nieszczęścia. 

M.3.1.3 Dlaczego zadawanie wielu pytań może nie działać  

Czy pamiętasz, kiedy....?" to pytanie, które wiele osób może kojarzyć z reminiscencją. Jednak może 

nie być to najlepszy punkt wyjścia dla osoby z problemami z pamięcią. Zwykłe, rzeczowe pytania 

mogą być szczególnie trudne i stresujące dla osób z demencją, które mogą obawiać się, że uzyskają 

złą odpowiedź lub będą zawstydzone, że nie będą w stanie pamiętać. Ile miałeś dzieci?", "Gdzie się 

urodziłeś?", "Ile lat miałeś, kiedy...." - to wszystko są przykłady pytań, na które osoba z demencją 

może mieć trudności z odpowiedzią. 

Jaka jest więc alternatywa dla zadawania takich pytań? Dobrym punktem wyjścia może być dzielenie 

się pamięcią jako sposób łagodniejszego zadawania pytań. Pomaga to w udzieleniu wskazówek  

na temat tego, o czym będziesz rozmawiał, a także może pomóc danej osobie łatwiej się zrelaksować 

i przypomnieć sobie swoje wspomnienia, bez obawy, że coś wymieszać lub zapomnieć. Może tak być: 

Pamiętam mojego pierwszego nauczyciela w szkole podstawowej. Nazywano ją panią Jones, była 

bardzo wysoka z długimi włosami i była bardzo uprzejma". Można wtedy zapytać: "Zastanawiam się, 

czy ktoś może tutaj przypomnieć sobie swoich ulubionych nauczycieli". 

Wykorzystywanie różnych rzeczy do pobudzania wspomnień 

Dla osób z trudnościami poznawczymi, ważne jest, aby wykorzystać wszystkie zmysły, aby wyzwolić 

wspomnienia. Obraz do oglądania, obiekt do dotyku, piosenka lub wiersz do słuchania, lub coś do 

węchu lub smaku mogą zabrać kogoś w czasie, często do bardzo konkretnej pamięci. 

Jeśli znasz osobę wystarczająco dobrze, będziesz znał rodzaje rzeczy, które mogą odnosić się do jej 

przeszłości. Jeśli wiesz, że ktoś był w wojsku, zdjęcie osoby w mundurze wojskowym z okresu 

podobnego do tego, w którym znajdowała się w wojsku, może wzbudzić jej zainteresowanie. Jeśli 

pracujesz z osobą z Karaibów, dobrym punktem wyjścia może być ofiarowanie szczawiu i imbiru 

 lub granie karaibskiej lub stalowej muzyki zespołu. Czytanie fragmentu starej książki lub gazety 

również może pobudzać wspomnienia. 

Korzystanie z internetu: 

Wyszukiwanie w Internecie może zapewnić natychmiastową moc magiczną. Weźmy pod uwagę ten 

przykład zaczerpnięty z praktyki charytatywnej Alive! : 
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• Jedna z mieszkanek, która żyła z demencją i stwardnieniem rozsianym, poprosiła  

o obejrzenie materiałów filmowych o koniach arabskich, które były jej główną pasją 

w życiu. Cała jej postawa zmieniła się z oglądania obrazów i przeszła  

z introwertycznego i wycofanego do entuzjastycznego i pewnego siebie zachowania, 

opowiadając pozostałym członkom grupy o swoich doświadczeniach. 

Raczej działanie niż mówienie 

Czasami dobrze jest zaprosić osobę do wykazania się określoną umiejętnością, która odnosi się do jej 

przeszłości. Na przykład, poproś kogoś, kto był pielęgniarką, aby pokazał Ci, w jaki sposób mierzyli 

ciśnienie krwi, lub zapytaj matkę, jak przewijała swoje dziecko, używając lalki jako lalki jako dziecka. 

Kiedy osoba cierpiąca na demencję ma trudności w posługiwaniu się słowami, może się okazać, że 

łatwiej jest jej użyć działań, aby podzielić się czymś ze swojej przeszłości. Weźmy pod uwagę przykład 

opisujący doświadczenia Beryl ze starszą kobietą z demencją: 

• Pewnego dnia spędzałem z nią czas i choć wiedziałem trochę o jej przeszłości, 

walczyłem o rozmowę. Wiedziałem, że kiedyś była sekretarką i z jakiegoś powodu 

przyszło mi do głowy, żebym dał jej mały zeszyt, jak notesik i długopis - i zaczął 

dyktować jej list, jakbym był jej szefem. Zacząłem mówić coś w rodzaju: 'Drogi Panie, 

dziękuję Ci za Twój list z....' i tak dalej. Byłem zdumiony, obserwując jak Beryl 

natychmiast zaczęła pisać bardzo szybko w skrócie. W ciągu tych kilku chwil jej język 

ciała zmienił się z pozycji bezinteresownej na pozycję wyprostowaną i uważną 

kobietę, która znała swoją pracę. 

M.3.1.4 Dlaczego angażować wszystkich w sprawy reminiscencji 

Reminiscencja może być dobrym sposobem na nawiązanie kontaktów między ludźmi z różnych 

środowisk lub kultur lub między pracownikami a użytkownikami usług. Wybierając tematy do 

wspomnień w grupach, pomyśl o tym, w jaki sposób można włączyć osoby, które mogą być  

w mniejszości, na przykład kogoś, kto reprezentuje inną religią lub kulturę, albo kogoś, kto ma inną 

orientację seksualną.  

Pamiętaj, że niektórzy ludzie mogą mieć trudności z rozmową lub mogą czuć się pominięci, podczas 

gdy niektóre tematy są omawiane. Dzielenie się wspomnieniami z wychowywania dzieci może 

wywołać ożywioną dyskusję i może wywołać interesujące porównania dotyczące na przykład tego, jak 

różne narodowości podchodzą do kwestii dyscypliny dzieci. Ale ludzie, którzy nie byli w stanie mieć 

dzieci lub stracili dziecko, mogą uznać to za bolesne przypomnienie o ich stracie. Znajomość 

indywidualnych historii życia będzie ważna dla zapewnienia, że są Państwo świadomi potencjalnie 

trudnych tematów. 

Kilka sugestii dotyczących tematów przypominających 

Nie ma takiego tematu, który byłby do omówienia dla każdego, chociaż "jedzenie" i "wakacje" mogą 

być bezpieczniejszymi tematami na początek niż "wojna" czy "dzieciństwo", jeśli prowadzisz serię 

grup. Istnieje wiele innych tematów do wyboru, na przykład: 
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• Życie zawodowe: pierwsza praca, najlepsza praca, zarobki i warunki pracy, szefowie, koledzy, 

odzież służbowa 

• Życie rodzinne: prace domowe, dzieci, hobby i zainteresowania: dzielenie się wspomnieniami 

zimy bez centralnego ogrzewania! 

• transport: pierwszy samochód, autobusy, tramwaje, ważne podróże 

• sport  

• lokalne sąsiedztwo: ulubione sklepy i ulubieni sprzedawcy, targowiska, uliczni handlarze, 

ważne miejsca w okolicy, jak rynek miejski, biblioteka czy poczta.   

Angażowanie rodziny w reminiscencję 

Remembering Yesterday, Caring Today" (RYCT) to nazwa szczególnego programu reminiscencyjnego, 

który był używany w wielu częściach świata. Łączy on ludzi z demencją, ich rodziny i personel, aby 

wspominać razem przez szereg tygodni. Ważną zasadą stojącą u podstaw podejścia RYCT jest to, że 

wszyscy razem przypominają i uczą się więcej o sobie jako o ludziach, a nie demencji, która jest 

głównym przedmiotem zainteresowania. 

Reminiscencja nigdy nie jest czymś, co jest robione tylko dla osób starszych - jest to coś, z czego 

wszyscy możemy się cieszyć. Zazwyczaj sesje RYCT dają małżonkom, partnerom, synom, córkom lub 

rodzeństwu możliwość zobaczenia osoby z demencją w innym świetle, ponieważ pamiętają piosenkę 

lub taniec albo opowiadają historię, której wcześniej nie słyszeli. 

M.3.1.5 Zasoby i dalsza lektura wspomnień 

Age Exchange jest narodową organizacją charytatywną na czele pracy reminiscencyjnej. Publikuje 

szeroki wachlarz publikacji i zasobów dotyczących wspomnień, oferuje szkolenia i prowadzi projekty 

społeczne, a wszystko to w oparciu o tętniącą życiem bazę w południowo-wschodnim Londynie. 

European Reminiscence Network dzieli się dobrymi praktykami "ponad granicami państwowymi"  

i wykonał rozległą pracę z udziałem osób cierpiących na demencję, ich krewnych, pracowników  

i wolontariuszy podczas sesji wspomnieniowych. 

History Pin jest interaktywną, zabawną stroną internetową, która zachęca użytkowników do 

dodawania historii i zdjęć z całego świata, które są połączone z gigantyczną mapą, dzięki czemu 

można wyszukiwać według czasu lub miejsca. 

Many Happy Returns to nazwa firmy, która wyprodukowała szereg kart wspomnieniowych - jedną dla 

lat 40-tych i jedną dla lat 50-tych - z obrazkami i wyjaśnieniami ich znaczenia. Chodzi o to, że karty 

mogą być wykorzystywane jako punkt wyjścia do podsycania rozmów między starszym i młodszym 

pokoleniem. 

Moving Here jest stroną internetową prowadzoną przez Archiwum Narodowe, która gromadzi 

fascynujące materiały archiwalne związane z imigracją do Anglii w ciągu ostatnich 200 lat. Strona 

zachęca użytkowników do tworzenia własnych historii o migracji do Anglii, a obecnie zawiera duży 

zbiór historii z różnych grup społecznych. 

http://www.age-exchange.org.uk/
http://www.europeanreminiscencenetwork.org/
https://www.historypin.org/
http://www.manyhappyreturns.org/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.movinghere.org.uk/
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Sporting Memories Network: Organizacja ta promuje wykorzystanie wspomnień sportowych w celu 

poprawy samopoczucia ludzi poprzez rozmowy i wspomnienia. Na stronie internetowej organizacji 

znajduje się ogromna kolekcja sportowych wspomnień pochodzących od szerokiego grona osób. 

W polskich instytucjach państwowych i samorządowych świadczących całodobową i dzienną opiekę 

seniorom istnieje obowiązek zatrudniania terapeutów zajęciowych. W ich systemie kształcenia 

omawiana jest terapia reminiscencyjna i są oni przygotowani do profesjonalnego prowadzenia tej 

terapii. Nie powstał jednak jeden klasyczny  model prowadzenia tej terapii, dlatego w każdej 

placówce wygląda to inaczej i przede wszystkim dostosowane jest do indywidualnych preferencji 

seniorów oraz możliwości finansowych i technicznych instytucji. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie  Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony 

Zdrowia organizuje coroczne międzynarodowe konferencje oraz prowadzi forum wymiany poglądów, 

doświadczeń i wiedzy w zakresie m.in. opieki na dseniorami oraz wprowadzania zmian i instytucjach 

opiekuńczych dostosowujących je do przemian demograficznych oraz do potrzeb seniorów. Na 

swoich konferencja prezentuje nowoczesne metody pracy terapeutycznej oraz organizuje szkolenia w 

instytucjach prowadzających te metody. 

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (PTG) jest ogólnonarodową organizacją non-profit 

gerontologów, geriatrów i innych profesjonalistów, którzy poświęcają się sprawie poprawy zdrowia 

i jakości życia oraz niezależności ludzi starszych. Jest najważniejszym i interdyscyplinarnym 

stowarzyszeniem naukowców i praktyków, organizatorów ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

których łączy wspólne dążenie do rozwijania i upowszechniania wiedzy o starości i starzeniu, edukacji 

gerontologicznej i poprawy jakości życia osób starszych. Od wielu lat w Towarzystwie współpracuje 

kilkuset członków prezentujących rozmaite dyscypliny naukowe – medycynę, socjologię, politykę 

społeczną, pielęgniarstwo, ekonomię, demografię, pracę socjalną, psychologię i wiele innych. 

Organizuje spotkania i szkolenia w domach pomocy społecznej prezentując aktualną wiedzę 

medyczną i terapeutyczną. 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 

(NIGRiR) – państwowy instytut naukowo-badawczy zajmujący się zagadnieniami reumatologii, 

geriatrii, rehabilitacji medycznej. Prowadzi zarówno prace naukowe, jak i usługowo-badawcze. 

Współpracuje z praktykami organizując ogólnopolskie fora dyskusyjne oraz wymiany doświadczeń. 

 

M.3.2 Przygotowanie przed rozpoczęciem czynności związanych z pamięcią 

Profesor Bob Woods wyjaśnia wartość wspomnień w publikacji Pama Schweitzera "Reminiscence in 

Dementia Care" (Schweitzer, 1998): "Komunikacja jest  procesem (przynajmniej) dwukierunkowym  

i twierdzi się, że opiekunowie zajmujący się demencją wykonujący prace reminiscencyjne przekazują 

silny przekaz osobom cierpiącym na demencję: 

• Cenimy Cię jako osobę 

• Jesteśmy Tobą zainteresowani jako jednostką 

• Szanujemy Ciebie i Twoje doświadczenie 

• Ty wiesz, czego nigdy nie możemy wiedzieć 

http://www.sportingmemoriesnetwork.com/smn/
http://www.stowarzyszenie-dps.pl/
http://www.stowarzyszenie-dps.pl/
http://www.gerontologia.org.pl/
http://www.spartanska.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reumatologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geriatria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rehabilitacja_medyczna
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• Kiedy lepiej Cię znamy, luki w naszym rozumieniu stają się coraz mniejsze 

Opiekunowie nie mogą zapominać, że osoba z demencją ma im wiele do powiedzenia: 

• Jestem jednostką 

• Moja historia życia jest nieodłączną częścią tego, kim jestem 

• Jest dla mnie więcej, dużo więcej, niż to, co widzisz teraz: to jest wskazówka 

• Góra lodowa 

• Mam coś, co mogę teraz wnieść 

• Żyję jako istota społeczna 

• Kiedyś byłem na podobnym etapie życia jak Ty 

Reminiscencja pomaga poprzez wykorzystanie przeszłości do przywrócenia tych uczuć, co sprawia,  
że osoba czuje się dobrze tym, kim jest (Schweitzer, 1998)". 

 

M.3.2.1 Ważne umiejętności i techniki wykonywania pracy reminiscencyjnej 

W celu wprowadzenia w życie tych zasad podczas wykonywania pracy reminiscencyjnej z pacjentem 

cierpiącym na demencję, opiekunowie powinni nabywać i ćwiczyć następujące umiejętności  

i techniki, w ramach spójnego podejścia, tak aby mieć jak najlepszy wpływ na chorych. Jest to 

fragment Podręcznika Najlepszych Praktyk w zakresie Reminiscencji Twórczych i Historii Życia, 

opublikowanego przez sieć Reminiscence Network Northern Ireland. Więcej informacji w załączniku 

M3.2 Podręcznik najlepszych praktyk. 

 

Umiejętności/ techniki Ujęcie Wpływ na pacjentów 

Aktywne słuchanie Zademonstruj, że słyszałeś  
i zrozumiałeś pytając: "Czy mam 
rację?" 

Osoba czuje się ceniona, ważna. 

Prawdziwa ciekawość Przeczytaj niewerbalny język ciała 
i upewnij się, że mimika twarzy 
pokazuje, że słuchasz. Przede 
wszystkim nie oceniaj. 
Nigdy nie lekceważ prawdziwego 
zainteresowania, które może być 
widoczne poprzez ton głosu, 
tempo, kontakt wzrokowy itp. 

Tworzy ciepłą, troskliwą 
atmosferę. Uczestnicy czują się 
doceniani i pewniejsi siebie. 
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Obserwacja i ocena Korzystając z ćwiczeń, oceniaj 
umiejętności i obszary potrzeb 
uczestników 
- dostosuj swój program do tych 
potrzeb i pokonaj bariery, które 
mogą uniemożliwić uczestnikom 
uczestnictwo. Upewnij się, że 
zajęcia są dostosowane do grupy 
lub osoby, z którą pracujesz. 

Zwiększone uczestnictwo. 
Poczucie własnej wartości  
i pewność siebie dzięki 
sukcesowi. 

Sesje stymulacyjne W Twojej wypowiedzi dopasuj 
tempo do uczestników, dając im 
czas na zebranie swoich myśli. 

Nie spiesz się, daj czas na 
przemyślenia i reakcję. Pacjent 
czuje się zdolny do 
uczestnictwa. 

Pozwól na emocje, ale bądź 
wrażliwy i empatyczny 

Pozwól na ciszę - nie spiesz się , 
aby ją wypełnić, ponieważ ktoś 
może formułować swoją 
odpowiedź. W razie potrzeby 
zadawaj pytania otwarte, ale nie 
zasypuj pacjentów pytaniami. 
Łzy mogą być katartyczne; 
czasami ktoś po prostu musi 
opowiedzieć swoją historię, aby 
poczuć się usłyszanym. Nie należy 
zadawać uczestnikom wrażliwych 
pytań ani wtrącać się w szczegóły 
wspomnień, których nie chcą 
omawiać. 

Może pomóc w zmianie 
struktury trudności z przeszłości 
w teraźniejszości. 

Motywowanie grupy 
 

Użyj wyobraźni, poczucia humoru, 
umiejętności i kreatywności, aby 
wciągnąć ludzi do swojej grupy. 

Stymulowany i chętny do 
zaangażowania. Cieszy się sesją 
i czuje się częścią czegoś. 

Elastyczność 
 

Pomiar odczuć grupy - jeśli 
potrzebują stymulacji lub 
zwiększenia energii, wykonaj 
czynność, która na to pozwala. 
Miej plany i pomysły na 
aktywność, ale staraj się nie 
narzucać - nigdy nie bój się iść z 
tematem, który grupa może 
przynieść lub czymś, na czym jest 
skoncentrowana w tym dniu. 
Sesja należy do uczestników. 

Ceniony jako aktywny uczestnik. 
Zdolny do zaangażowania, godny, 
ceniony. 
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Kreatywne rezultaty 
 

Tworzenie produktu na podstawie 
wspólnych wspomnień jest 
pięknym dorobkiem, ale praca 
nad produktem nie powinna 
umniejszać jakości i wartości 
pracy reminiscencyjnej. Proces 
ten jest ważniejszy od produktu. 

Produkt może być używany do 
współpracy z rodziną, 
przyszłymi opiekunami i może 
okazać się przydatny  
w okresach przejściowych. 

Zdolność do monitorowania i 
oceny 

Możliwość monitorowania  
i oceny. Po każdej sesji przyjrzyj 
się jej krytycznie - co bym zrobił 
ponownie? W jaki sposób mogę 
zmienić niektóre działania, aby 
dostosować je do potrzeb? Co 
stworzyło przełom? Jak mogłem 
podejść do czegoś innego, aby 
osiągnąć większy sukces? 

 

Dzielenie się i poszukiwanie 
wsparcia 

Poszukaj pomocy i wsparcia  
u podobnie myślących 
pracowników, aby pracować  
z nimi, dzielić się pomysłami, 
dyskutować na różne tematy  
i możliwości. 

 

 

M.3.2.2 Przygotowanie poprzez osobiste portfolio pacjentów 

Aby wspomóc proces reminiscencji osoby cierpiącej na demencję, wspomnieliśmy już o konieczności 

posiadania osobistego portfolio. Opracowanie portfolio zostało opisane w Module 2. Portfolio 

pacjenta może obejmować zarówno szczegółową ankietę, wypełnioną przez opiekuna we współpracy 

z pacjentem i jego rodziną, jak i kompleksową pracę biograficzną, zawierającą znacznie więcej 

szczegółów na temat pacjenta. Im bogatsze portfolio, tym bardziej szczegółowe będą działania 

reminiscencyjne. Jest to jednak w dużej mierze uzależnione od wykorzystania portfolio przez 

opiekunów.  

Opiekunowie powinni najpierw przejrzeć portfolio i zidentyfikować wszystkie elementy, które 

mogłyby zostać wykorzystane do wyzwalania pamięci w sposób nie bezpośredni i płynny. 

Jakich informacji powinien szukać opiekun w portfolio? 

• Imię, a co ważniejsze - preferowana forma imienia, a nawet pseudonim 

• Obszar, w którym osoba mieszkała (historie związane z tym obszarem) 

• Najbliższa rodzina, przyjaciele, opiekun 

• Osobiste preferencje/codzienny tryb życia 

• Kontekst rodzinny 

• Obecne i przeszłe zainteresowania, miejsca pracy i odwiedzane miejsca  

• Preferencje żywieniowe 

• Rzeczy, które mogą niepokoić lub denerwować osobę 

• Rzeczy, które pomagają osobie czuć się lepiej 
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• Potencjalny spadek percepcji sensorycznej (wzrok, słuch....) 

• Komunikacja: język, znak rozpoznawczy, zachowanie 

Wszelkie ulubione rzeczy, o których nie wspominano wcześniej 

 

M.3.3 Fizyczne pudełko pamięci  

Dla bliskich, rodziców lub seniorów z demencją, pudełko pamięci może pomóc przypomnieć 

wydarzenia i ludzi z przeszłości. Wspomnienia te mogą pobudzać seniorów, skłaniając ich do 

rozmowy z bliskimi.  

Niezależnie od tego, czy jest to zdjęcie rodzinne, wycinek z gazet czy inne rekwizyty; w pudełkach  

z pamiątkami znajdują się przedmioty, które przywołują nam na myśl chwilę w czasie, którą uważamy 

za drogocenną. Kiedy senior, który ma demencję otwiera pudełko pamięci, może wzbudzić myśli  

o szczęśliwych chwilach w życiu i dać tej osobie coś do rozmowy. 

 

M.3.3.1  Jak stworzyć pudełko pamięci? 

Powody utworzenia pudełka pamięci  dla demencji 

Pudełka pamięci mogą powiązać bliskich z ich tożsamością, z pamiątkami podkreślającymi wakacje, 

osobę lub temat, który podnosi seniora na duchu. Choć odnalezienie pamiątek, które mają być 

przechowywane w pudełku pamięci, zajmie trochę czasu, warto się tym zająć. 

 

Oto pięć powodów, dla których warto stworzyć pudełko pamięci dla ukochanej osoby starszej  

z chorobą Alzheimera: 

 

• Ćwiczenia, dotyk i inne zmysły wykorzystywane przy tworzeniu pudełka pamięci staną się 

dla bliskiej osoby ważniejsze w miarę rozwoju demencji. 

• Można badać miłe wspomnienia z historii seniora, jego osobistych zainteresowań 

 i z młodości. 

• Pudełko pamięci może inspirować do rozmów z opiekunami, dziećmi lub wnukami. 

• Zostanie uzyskany lepszy wgląd w  bliskie osoby i ich przeszłość.. Kiedy szukasz pamiątek 

do włączenia do pudełka pamięci, możesz znaleźć specjalne przedmioty, które nie 

zdawałeś sobie sprawy, że starsza osoba jeszcze je miała lub była nimi zainteresowana.  

• Pobudzenie kreatywności dzięki stworzeniu pudełka pamięci. Seniorzy mogą być 

zainspirowani do stworzenia kolejnego pudełka o innym wydarzeniu życiowym lub 

pamięci. 

Sposoby przygotowania pudełka pamięci 



 

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 

Pudełko pamięci może być zarówno bardziej dekoracyjne, jak i proste, zgodnie z naszą wolą. Może to 

być plastikowy pojemnik lub pudełko na buty, w zależności od preferencji. Idealnym rozwiązaniem 

jest łatwy dostęp i podnoszenie, przechowywanie wielu przedmiotów o rozsądnych kształtach  

i rozmiarach, a także zmieszczenie ich na kolanach lub na małym stole. 

Jeśli pudełko pamięci posiada schowki, upewnij się, że odpowiadają one zręczności seniorów 

 i że seniorzy mogą łatwo otworzyć pudełko pamięci. 

 

Wybór pamiątek  

Przedmioty przechowywane w pudełku pamięci powinny być osobiste, jak zabawka dla dziecka, 

 lub pocztówka. Pudełko pamięci powinno odzwierciedlać zainteresowania seniorów lub moment  

w historii, który ma znaczenie dla tych osób. Wybierając pamiątki do pudełka pamięci, należy się 

zastanowić nad: 

• Bezpieczeństwem: należy unikać ciężkich i ostrych przedmiotów. 

• Znaczenie: Skupienie uwagi na przedmiotach związanych z pozytywnymi wspomnieniami. 

• Tekstura: Przedmioty powinny być łatwe w obsłudze; sama faktura może pomóc  

w poruszaniu wspomnień. 

• Wyjątkowość: Jeśli przedmiot jest niezastąpiony, można pozostawić go na zewnątrz. 

Trzeba pamiętać, że bliska osoba może nie od razu rozpoznać przedmioty lub zrozumieć, dlaczego 

zostały one włączone.  Należy więc rozważyć oznakowanie każdego przedmiotu naklejką lub 

przywieszką. Możesz również wymienić przedmioty na kartce papieru i napisać zdanie lub zdanie  

na temat każdego z nich.  

Oto kilka sugestii dotyczących pamiątek, które możesz umieścić w pudełku pamięci dla seniorów: 

 

• Zabawka 

• Akcesoria sportowe 

• Brelok 

• List  

• Przepis  

• Praca plastyczna dzieci lub wnuków 

• Suszone kwiaty 

• Zdjęcia rodzinne 

• Pocztówki 

• Muzyka 

• Pamiątki z wakacji 

Możesz stworzyć wiele pudełek pamięci z różnymi tematami z ukochaną osobą - może ktoś mógłby 

mieć wspomnienia o dzieciach a inny o ulubionym hobby, na przykład. Pamiątki nie muszą zmieścić 

się w jednym pudełku. 
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Kiedy otworzysz pudełko pamięci z osobą z demencją, poproś ją, aby podzieliła się z Tobą swoimi 

wspomnieniami. Może się okazać, że przedmiot, który miał poruszyć pewną pamięć, przynosi inną. 

Może też zainspirować wodospad myśli i rozmów, pozostawiając nowe, trwałe wspomnienia  

o pacjencie. 

M.3.3.2 Wykorzystywanie pudełka pamięci w grupach 

Możesz wykonać pudełka pamięci dostosowane do indywidualnych osób lub grupy osób. Mogą to 

być pudełka dla ośrodków dziennych lub domów opieki. Jeśli stworzysz pudełko dla jednej osoby, 

może to być więcej osobistych przedmiotów w pudełku. Jeśli robisz go dla grupy ludzi, możesz użyć 

bardziej ogólnych przedmiotów z danej epoki lub wydarzenia. 

Stwórz skrzynkę pamięci dla ośrodka dziennego lub grupy osób 

 

• Pomyśl o średnim wieku grupy przed dodaniem przedmiotów. Większość osób  

w określonym wieku będzie miała możliwość przypomnienia sobie przedmiotów z danej 

epoki lub wydarzenia. 

• Staraj się nie dopasowywać przedmiotów do żadnej osoby. 

• Wykorzystaj zdjęcia pokazujące trendy w odzieży, starych pojazdach, wydarzeniach 

sportowych, wydarzeniach historycznych, takich jak śluby królewskie. 

• Idealne są słodkie opakowania, stare etykiety puszek po żywności i pocztówki. 

• Stare pieniądze, takie jak banknoty lub monety. 

Kiedy używasz pola pamięci w grupie osób, możesz wyjąć jeden przedmiot na raz i obejść grupę 

pytając ich indywidualnie o pamięć, którą mają z przedmiotem, jak przedmiot był używany lub czy 

posiadali jeden. 

Wykorzystanie kartonów pamięci przez muzea i inne 

Coraz większa liczba muzeów i instytucji związanych z doświadczeniami tworzy pudełka pamięci do 

wykorzystania przez odwiedzających z demencją. Uczynienie miejsc publicznych przyjaznymi dla osób 

cierpiących na demencję staje się coraz bardziej powszechne, a tworzenie specjalnych pól pamięci 

związanych z historią miejsca lub epoki jest wspaniałym sposobem na nawiązanie kontaktów  

z osobami cierpiącymi na demencję.  

Opiekunowie powinni zapytać, co jest dostępne w pobliskich muzeach i miejscach publicznych. Oto 

przykład tego, jak muzeum poszło jeszcze dalej, próbując dotrzeć do większej liczby osób cierpiących 

na demencję: 

• Muzeum Czytelnictwa stworzyło ekscytujący serwis wspomnieniowy. 

Zaprojektowane z myślą o starszych członkach społeczności nasze Pudełka Pamięci 

zawierają przedmioty z kolekcji Muzeum, w których iskrzą wspomnienia. 

Mamy ponad 40 Pudełek Pamięci obejmujących szereg tematów, w tym  Życie domowe, nocne 

wyjścia, lojalność, wakacje i medycyna domowa. Oryginalne przedmioty, zdjęcia, dokumenty, 

zapachy i dźwięki przyciągają użytkownika w czasie i miejscu. Te pudełka są cennym źródłem 
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informacji dla lokalnej społeczności w Reading. Są one dostępne dla pracowników służby zdrowia  

i służb socjalnych do użytku z osobami lub grupami. 

Odpowiedź na pudełka pamięci była bardzo entuzjastyczna, wywołując wiele przyjemności i dyskusji. 
Skrzynki są dostarczane we współpracy z Reading Mobile Library Service. 

 

M.3.4 Cyfrowe pudełka pamięci 

W oparciu o fizyczne pudełko pamięci, ostatnio pojawił się nowy typ, ponieważ technologie takie jak 

laptopy i tablety stały się bardziej dostępne, a także bardziej przyjazne dla użytkownika nawet dla 

osób starszych, które nigdy nie korzystały z żadnego sprzętu IT. Jego celem jest przezwyciężenie 

ograniczeń fizycznych obiektów w fizycznym pudełku, poprzez zastąpienie ich obiektami cyfrowymi, 

w tym samym celu wyzwalania wspomnień i wspomagania rozmów między opiekunem a osobą 

cierpiącą na demencję. To bardziej nowoczesne podejście wymaga stworzenia pozytywnego 

postrzegania technologii IT i przezwyciężenia potencjalnej niechęci do używania tabletu lub laptopa 

do interakcji z cyfrową skrzynką pamięci.  

M.3.4.1 Wprowadzenie technologii wspierających osoby cierpiące na demencję 

Upewnienie się, że wszystko jest gotowe przed rozpoczęciem korzystania z technologii oznacza, że 

sesja przebiega płynnie - osoba z demencją nie jest rozpraszana przez nieznanych. 

Właściwe wyposażenie 

Niezależnie od tego, czy jest to komputer stacjonarny, tablet, telefon komórkowy czy laptop, upewnij 

się, że posiadasz sprzęt potrzebny do konkretnej czynności. Raport "Demencja i cyfryzacja" Fundacji 

Dobrych Rzeczy mówi, że tablety są najbardziej efektywnymi urządzeniami wspierającymi 

umiejętności cyfrowe. Pomocne jest korzystanie z technologii, z którą dana osoba jest najbardziej 

zaznajomiona. 

Dobre lącze 

Niektóre działania wymagają połączenia z Internetem, inne nie. Ważne jest, aby mieć niezawodne 

połączenie szerokopasmowe, ponieważ jest to frustrujące, jeśli połączenie jest powolne lub ciągle się 

zrywa. Możesz uzyskać szerokopasmowe połączenie kablami lub bezprzewodowo. Bezprzewodowy 

internet jest bardziej elastyczny, ale nie zawsze działa dobrze w niektórych większych lub starszych 

budynkach. Można również użyć klucza sprzętowego, który łączy komputer z Internetem w razie 

potrzeby. Tego typu rozwiązania nie sprawdzają się tak dobrze w miejscach, gdzie sygnały  

z telefonów komórkowych są słabe i zazwyczaj są one zbyt wolne do pobierania filmów lub filmów. 

Jeśli używasz sprzętu zasilanego bateriami, upewnij się, że są one w pełni naładowane. Głośniki audio 

mogą być niezbędne dla osób z ubytkiem słuchu, ponieważ szczególnie głośności na tabletach mogą 

być dość niskie. 

Przyjmowanie podejścia skoncentrowanego na osobie 

✓ Skoncentruj się na możliwościach osoby, 
a nie na jej upośledzeniach. 

 Nie należy z góry zakładać, co ktoś może, 
a czego nie może zrobić. 
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✓ Pamiętaj, że zaangażowanie może być na 
każdym poziomie, od stymulacji 
sensorycznej z filmu, gry lub utworu 
muzycznego, do pisania e-maili. 

✓ Zwróć uwagę na indywidualne 
preferencje i możliwości każdego z nich. 
Na przykład, niektóre osoby mogą być w 
stanie dotknąć typu, a inne nigdy nie 
będą używać klawiatury. Osoba z 
artretyzmem może nie być w stanie 
używać myszy. Dotychczasowe 
doświadczenie i obecne możliwości będą 
miały wpływ na poziom zaangażowania 
danej osoby. 

✓ Głośne mówienie o tym, co robisz jako 
komentarz bieżący, angażuje ludzi. 
Pamiętaj, że rzeczy, które wydają Ci się 
oczywiste, mogą nie być dla osób, które 
nie są zaznajomione z technologią. 

✓ Upewnij się, że opiekunowie i rodzina są 
na pokładzie, szczególnie jeśli 
technologia będzie wykorzystywana do 
komunikacji z innymi. 

 Nie przejmuj. Tam, gdzie to możliwe, 
osoba z demencją powinna prowadzić 
działalność przy wsparciu opiekuna. 
Może to być cienka linia technologiczna, 
ale kluczowe jest dopasowanie 
aktywności do możliwości danej osoby. 
Na początku możesz chcieć wprowadzić 
iPada, mówiąc: "Widziałeś to? Nawet 
jeśli ludzie nie mogą bezpośrednio 
zaangażować się w tę technologię, nadal 
możesz zaoferować im możliwość 
wyboru tego, co robisz i jak to robisz. 

 Nie należy zmuszać do działania, jeśli 
dana osoba nie jest zainteresowana. 
Zaangażowanie będzie się różnić  
w zależności od osoby, z dnia na dzień 
 i o różnych porach dnia. Bądź 
prowadzony przez osobę. 

 Nie przeciągaj zadania za długo - zawsze 
dobrze jest podzielić czynności na małe 
kroki. Z reguły powinieneś ograniczyć 
aktywność do 20 minut lub mniej, chyba 
że masz dobry powód do 
kontynuowania. 

 Nie ustawiaj ludzi tak, aby zawiedli. Nie 
sugeruj skomplikowanych zadań, jeśli 
ludzie nie mają możliwości 
zaangażowania się w nie. 

 

Potrzeby fizyczne, środowisko i język 

✓ Zwróć uwagę na kwestie zdrowia i 
bezpieczeństwa - zabezpiecz kable, 
upewnij się, że ludzie mają wygodne 
pozycje siedzące, użyj poduszki z 
tabletami, ponieważ mogą one być 
ciężkie do utrzymania lub mieć na 
kolanach. Zrób sobie wiele przerw w 
pracy z ekranami. 

✓ Zminimalizuj bałagan wizualny na 
ekranach, na przykład wiele ikon na 
ekranie głównym. 

✓ Upewnij się, że oświetlenie jest dobre.  
W szczególności należy unikać olśnienia 
ekranu, które wpływa na widoczność  
i czytelność. Odbicie ekranu może 
utrudnić oglądanie. 

✓ Tekst na ekranie powinien być 
wystarczająco duży, aby można go było 

 Nie używaj żargonu lub niespójnego 
języka. Nawet niektóre z głównych pojęć 
i pomysłów technologicznych mogą być 
mylące, gdy są nieznane. Jeśli to tylko 
możliwe, wybieraj terminy z życia 
codziennego i trzymaj się ich przez cały 
czas. Przykłady obejmują: 
- kursor - użyj 'wskaźnika'. 
- klawisz powrotu - należy użyć 'enter'. 
- monitor lub VDU - użyć "ekranu 
- kliknięcie - niektórzy mogą zrozumieć 
'naciśnij' lub 'stuknij'. 
- menu - niektórzy rozumieją "listę 
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odczytać z silnym kontrastem kolorów. 

✓ Drukuj "zrzuty ekranu" (obraz ekranu w 
takiej postaci, w jakiej go widzisz), aby 
ludzie mieli wizualne przypomnienie, jak 
powinien wyglądać ekran w danym 
punkcie. 

✓ Rozważ, czy używasz klawiatury, 
umieszczając lepkie etykiety na pasku 
"spacji" i klawiszu "powrotu", aby 
przypomnieć ludziom, do czego są 
przeznaczone. Zastanów się, czy nie 
zakrywaj części klawiatury, których nie 
potrzebujesz. 

 

Skoncentrowanie się na działalności, a nie na technologii 

Pomocne może być rozpoczęcie sesji w stylu zagrajmy w grę/ poszukajmy muzyki niż skorzystajmy  

z komputera. Chodzi o to, co próbujesz osiągnąć, a nie o to, że używasz technologii, aby to osiągnąć. 

Rozmowa z ludźmi na temat ich zainteresowań i zainteresowań jest często dobrym sposobem na 

rozpoczęcie; technologia jest wtedy narzędziem, które pomaga w tym procesie. 

Zaufanie opiekuna 

Niektórzy opiekunowie mogą nie czuć, że mają odpowiednie umiejętności, aby wspierać innych  

w nauce lub korzystaniu z różnych rodzajów technologii. Jednak w środowisku opieki mogą być 

osoby, które posiadają umiejętności informatyczne, którymi chętnie dzielą się z innymi. Na YouTube 

dostępne są również bezpłatne samouczki online. Rodziny i odwiedzający mogą mieć umiejętności 

informatyczne, którymi chętnie się dzielą. 

Cierpliwość 

Korzystanie z technologii nie wszystkim się spodoba. Nie wszyscy pracownicy będą czuć się 

komfortowo, a osoby z demencją mogą być odporne. Ważne jest, aby nie było to postrzegane jako 

porażka. Technologia jest tylko jednym ze sposobów angażowania ludzi i czyjeś zainteresowanie 

może się zmieniać. Bądź cierpliwy. Podobnie jak w przypadku opieki skoncentrowanej na osobie, 

życzenia i preferencje jednostki są najważniejsze. 

M.3.4.2Jak stworzyć cyfrowe pudełko pamięci 

Technologia umożliwia stworzenie pełnego obrazu czyichś doświadczeń, upodobań i niechęci - 

wszystko to jest niezbędne do opieki, która koncentruje się na osobie jako jednostce. Tworzenie 

historii życia i/lub pudełka z pamięcią jest podstawą opieki skoncentrowanej na osobie. 

Wspieranie pacjenta 

Znajomość osoby i jej przeszłości jest pierwszym krokiem. Praca w oparciu o historię życia jest 

uznawana za niezbędną w opiece nad chorymi na demencję skoncentrowanej na osobach. Jest to 

narzędzie do poznania kogoś, a im lepiej kogoś znasz, tym lepsze mogą być lepsze relacje  

z pracownikami, rodziną i opiekunami. Zapis doświadczeń, upodobań i niechęci jest bardzo 
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przydatny, gdy ktoś porusza się pomiędzy różnymi ustawieniami opieki. Cyfrowy zapis historii życia 

może być przechowywany, a kopie tekstu i obrazów mogą być drukowane. 

Technologia może wspierać tworzenie historii życia: 

Osoby o większych możliwościach i zainteresowaniach będą mogły planować i organizować własne 

książki z historii życia i tworzyć je z różnym stopniem wsparcia. Inni mogą angażować się, dokonując 

prostych wyborów pomiędzy obrazami lub schematami kolorystycznymi, gdy tworzy się obok nich 

książkę z historiami życia. Odkrycie czyjejś historii życia zajmie kilka sesji indywidualnych  

i prawdopodobnie będzie wymagało zaangażowania rodziny w udzielanie informacji i dostarczanie 

materiałów, takich jak zdjęcia. 

Przydatny zestaw do indywidualnej pracy z historią życia 

 

• Komputer, laptop, tablet 

• Dostęp do komputera w celu poszukiwania źródeł i zdjęć 

• Skaner 

• Aparat cyfrowy lub smartfon do robienia nowych zdjęć lub skanowania starych 

• Drukarka 

• Oprogramowanie do przetwarzania tekstu (np. Microsoft Word) dla książek o historii życia z 

naciskiem na tekst. Oprogramowanie do prezentacji (np. Microsoft Powerpoint) jest lepsze, 

jeśli chcesz użyć dużo zdjęć lub muzyki i wideo. Wolne wersje tego typu oprogramowania są 

dostępne w Libre Office. 

• Oprogramowanie skrzynki pamięci. Przydatne mogą być specjalistyczne aplikacje 

pamięciowe. Niektóre mogą być używane online za darmo, inne są płatne i są częścią 

instytucjonalnego wsparcia opieki. Istnieją również strony internetowe z poradami, jak 

prowadzić prace z zakresu historii życia. 

Wskazówki i porady dotyczące pracy z historią życia 

• Korzystaj z oprogramowania, które najlepiej pasuje do osoby cierpiącej na demencję - książka 

historii życia lub pudełko pamięci nie musi być główną produkcją. 

• Nie skupiaj się nadmiernie na "gotowym produkcie" - liczy się proces. 

• Podziel pracę na krótkie sesje, być może skupiając się na konkretnym zainteresowaniu. 

• Zapisuj pracę często, aby uniknąć jej utraty. 

• Pamiętaj o znaczeniu rozmiaru tekstu i kontrastu kolorów. 

• Możesz stworzyć "publiczną" i "prywatną" wersję historii życia - do użytku z personelem 

opiekuńczym i do użytku osobistego lub tylko z bliską rodziną. 

• Zwróć uwagę na kwestie praw autorskich, jeśli używasz zdjęć lub muzyki z Internetu (lub 

innego opublikowanego źródła) w książce z życia. Nie wszystkie materiały online są darmowe 

do wykorzystania. Podstawowe wprowadzenie do praw autorskich online, zobacz stronę 

internetową BBC WebWise. Get Safe Online posiada sekcję dotyczącą pobierania i 

udostępniania plików. 

Reminiscencja jest powszechną czynnością wśród osób z demencją. Polega na mówieniu o przeszłych 

zajęciach, wydarzeniach i doświadczeniach, często wykorzystując zdjęcia i muzykę jako podpowiedzi. 
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Można to robić indywidualnie lub w grupach. Praca z historią życia polega na poznawaniu czyjejś 

przeszłości, teraźniejszości i przyszłych życzeń, często w celu stworzenia stałego zapisu cyfrowego lub 

książki życia. 

Technologia może być pomocna dla wspomnień indywidualnych i grupowych. Możliwość dostępu do 

Internetu podczas wspomnieniowej sesji grupowej oznacza, że możesz: 

• Upewnić się, że sesje są dostosowane do osób, z którymi pracujesz 

• Natychmiast otrzymuj podpowiedzi: obrazy, wideo, audio i muzykę. Badania sugerują, że 

szczególnie muzyka jest potężną zachętą do reminiscencji 

• Pozwól ludziom przypominającym o tym, aby mogli poprowadzić sesję poprzez możliwość 

zejścia na styczne. Nie musisz trzymać się przygotowanych materiałów lub przedmiotów. 

• Zbadaj wszystko, co kogoś interesuje lub co pojawia się w rozmowie. 

Przydatny zestaw do czynności reminiscencyjnych 

• Dostęp do internet w celu poszukiwaniu źródeł 

• Laptop lub tablet do sesji indywidualnych 

• Dla małych sesji grupowych, komputera stacjonarnego i dużego ekranu 

• W przypadku większych grup należy podłączyć komputer do projektora lub telewizora  

z dużym ekranem w celu zapewnienia wygodnego oglądania 

• W przypadku sesji grupowych należy rozważyć zastosowanie głośników wtykowych, aby 

uzyskać lepszą jakość dźwięku 

Wskazówki i wskazówki dla grupowych zajęć wspomnieniowych 

• Znajdź dobrą przestrzeń z dostępem do Internetu i wystarczająco dużo miejsca, aby ludzie 

mogli wygodnie usiąść i zobaczyć obraz na ekranie lub projektorze. 

• Zapisz materiały już pobrane w folderze na komputerze lub na stronie internetowej. 

• Drukuj materiał z wyprzedzeniem - to daje ci gdzieś na początek i oznacza, że każdy nie jest 

stale skoncentrowany na ekranie. 

• Wybierz uważnie szukane terminy. Pamiętaj, że sieć jest pełna wszelkiego rodzaju 

materiałów - niektóre z nich nie będziesz chciał odzyskiwać! 

• Ciężkie tekstowo strony internetowe mogą nie być zbytnio stymulujące dla ludzi. Spróbuj 

najpierw wyszukać Google Images lub YouTube. Jeśli szukasz muzyki, spróbuj umieścić 

'teksty' po wyszukiwanym terminie. 

Robienie zdjęć 

Tworzenie obrazów cyfrowych jest niedrogie, zwłaszcza na smartfonie lub tablecie. Po uzgodnieniu, 

zdjęcia osób przebywających w ośrodku mogą być wykonywane i prezentowane w ośrodku dziennym 

lub w domu opieki. Jeśli są one wyświetlane na ekranie, można je zmieniać co kilka sekund, a ludzie 

są nimi zafascynowani. Obrazy mogą stymulować wspomnienia. Na przykład zdjęcia członków rodziny 

lub miejsc ważnych. 
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M.3.4.3 Przykłady oprogramowania/stron internetowych z pamięcią cyfrową 

Forget-me-not 

Jednym z rezultatów tego europejskiego projektu jest platforma Forget-me-not-platforma, która jest 

łatwo dostępna dla każdego, ma prostą, przyjazną dla użytkownika i czystą konstrukcję, pozwalającą 

opiekunom i osobom cierpiącym na demencję na wczesnym etapie choroby na tworzenie 

wspomnień, które mogą trafić do ich cyfrowej skrzynki pamięci. Użytkownicy mogą przesyłać  

i organizować wspomnienia w formie wstępnie sformatowanego tekstu, zdjęć i filmów. Każda inna 

zawartość audio-wideo może być przesłana przez Youtube i osadzona w pamięci. Zachęca również 

właściciela konta do zapraszania współpracowników, aby pomóc im w tworzeniu większej ilości 

wspomnień. Mogą to być opiekunowie lub członkowie rodziny, co pozwala nawet bardzo odległej 

rodzinie i przyjaciołom brać udział w tworzeniu cyfrowego pudełka pamięci. 

Strona www: www.forgetmenotdigital.com 

Book of you 

Book of You to brytyjskie narzędzie wspomagające wspomnienia, podobne do Forget-me-not, które 

ma na celu stworzenie historii życia poprzez uchwycenie ważnych momentów życiowych. Używając 

słów, obrazów, muzyki i filmu, łączy rodziny, przyjaciół i opiekunów w prosty sposób, dzięki czemu 

opowiadanie historii jest łatwe, przyjemne i korzystne. Główną różnicą w stosunku do Forget-me-me-

not jest to, że Book of you jest płatne oprogramowanie w cenie 25 funtów za książkę, czyli 1295 

funtów za organizację, a następnie 10 funtów za książkę. (Ceny sprawdzono 7 sierpnia 2018 r.) 

Website: www.bookofyou.co.uk 

Legacy Stories 

Legacy Stories to amerykańska aplikacja na urządzenia mobilne dostępna na Android i iOS i jest 

podobna do poprzednich dwóch rozwiązań programowych, ale jest bardziej ograniczona. Pozwala 

użytkownikom na wgrywanie lub robienie zdjęć i nagrywanie historii o zdjęciu. Istnieje darmowe 

konto limitowane i inne nieograniczone konto za $295.  

Website: www.legacystories.org 

Memory Box! 

Memory box! to szwedzka aplikacja na smartfony, która ma służyć jako pomoc w zapamiętywaniu  

i inspiracja do rozmów, aby pomóc krewnym i opiekunom osób cierpiących na demencję. Zawiera 

wizualne, muzyczne i pisemne wskazówki dotyczące rozmów i wsparcia pamięci słynnych wydarzeń  

i tematów w XX wieku. Aplikacja jest dostępna w systemie iOS i Android. Ta aplikacja nie pozwala  

na przesyłanie własnych wspomnień, ale jest to dobre wsparcie dla terapii wspomnień grupowych  

z wykorzystaniem wspólnych, a nie osobistych wspomnień.  

Na polskim rynku funkcjonują firmy, które proponują programy komputerowe oraz sprzęt 

mutimedialny do organizacji zajęć reminiscencyjnych. Są to firmy komercyjne, a sprzęty są odpłatne. 

Neurogra system treningów ludzkiego mózgu i gier komputerowych poprawiających zdolności 

poznawcze np. Akcja Fitness dla mózgu - program przeznaczony dla osób 50+ 

http://www.forgetmenotdigital.com/
http://www.bookforypu.co.uk/
http://www.legacystories.org/
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ALTA Sp. z o.o proponuje program RehaCom do terapii kognitywnej i reminiscencyjnej z ponad 20 

modułami treningowymi, które angażują wszystkie obszary poznawcze seniora. Treningi można 

prowadzić w instytucji pod okiem trenera lub samodzielnie w domu. 

www.rehacom.pl 

Neuroforma - komputerowy trening umysłu oraz sprzęt do rehabilitacji funkcji ruchowo-poznawczych 

przeznaczony dla ośrodków rehabilitacyjnych i opiekuńczych 

www.neuroforma.pl 

Medbook - internetowa księgarnia oferująca szeroką gamę publikacji o tematyce medycznej w tym 

na temat neurorehabilitacji i neuropsychologii. 

www.medbook.com.pl 

Nowe technoligie w neurorehabilitacji testowane są także w projektach badawczych prowadzonych  

przez wyższe uczelnie i firmy medyczne. Wyniki tych badań często udostępniane są placówkom 

opiekuńczym, które nieodpłatnie mogą próbować stosowanie ćwiczeń funkcji poznwczych: pamięci, 

pamięci operacyjnej i uwagi, szybkości przetwarzania informacji i inne.  

 

M.3.5 Fizyczne i cyfrowe pudełko pamięci - porównanie 

Zarówno pamięć fizyczna, jak i cyfrowa mają swoje uzasadnione miejsce w terapii reminiscencyjnej, 

w zależności od warunków opieki, cech indywidualnych osób cierpiących na demencję, a także 

osobistych preferencji. Poniższa tabela próbuje podsumować względne zalety i wady każdego 

podejścia. 

 Fizyczne pudełko pamięci Cyfrowe pudełko pamięci 

Percepcja 

sensoryczna 

Dotyk, zapach i smak można 

doświadczyć tylko z obiektami w 

fizycznym pudełku pamięci. Zmysły te 

mogą prowokować wspomnienia 

nawet w znacznie późniejszych 

stadiach demencji. 

Powiązania z pamięcią fizyczną mogą 

być aktywowane poprzez bliski 

kontakt z obiektami fizycznymi. 

Słyszenie i widzenie to dominujące 

zmysły odbierające cyfrowe 

wspomnienia poprzez oglądanie zdjęć, 

oglądanie filmów, czytanie tekstu lub 

słuchanie nagrań.  

Niektóre cyfrowe wspomnienia będą 

bardziej odpowiednie dla wczesnych 

etapów (tekst, wideo), inne cyfrowe 

wspomnienia mogą działać również w 

późniejszych etapach (zdjęcie, 

dźwięk) 

Przechowywanie Przechowywanie obiektów fizycznych 

wymaga przestrzeni fizycznej, którą 

można ograniczyć. 

Wirtualna pamięć masowa może być 

nieograniczona, w zależności od 

platformy lub nośnika 

wykorzystywanego w skrzynce 

pamięci cyfrowej. 

Dostępność Przedmioty fizyczne mogą być 

przenoszone fizycznie i są łatwiej 

Obiekty wirtualne przechowywane są 

w formie zdjęć lub filmów, są jedynie 

http://www.rehacom.pl/
http://www.neuroforma.pl/
http://www.medbook.com.pl/
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rozpoznawalne przez osobę starszą. 

Mogą one jednak z czasem ulec 

pogorszeniu lub mogą być niedostępne 

w formie fizycznej. 

reprezentacjami obiektu fizycznego. 

Są one jednak ponadczasowe i można 

je odzyskać z archiwum nawet wtedy, 

gdy już fizycznie zniknęły. 

Pokonywanie 

odległości 

Jeśli wymagany obiekt fizyczny 

znajduje się wraz z rodziną po drugiej 

stronie planety, wysłanie go do osoby 

cierpiącej na demencję byłoby trudne 

lub kosztowne. 

Wirtualna reprezentacja odległego 

obiektu może dotrzeć do chorego na 

demencję w ciągu sekundy w postaci 

zdjęcia lub nagrania. 

Czynnik gry Niektóre wspomnienia zostaną 

wywołane przez fizyczną grę z 

przedmiotem, nawet jeśli percepcja 

poznawcza zostanie utracona. Zabawki 

lub przedmioty z dzieciństwa będą 

miały lepszy wpływ na pamięć w 

formie fizycznej. 

Niektóre wspomnienia będą 

wyświetlane lepiej, gdy odtwarzany 

jest film wideo lub nagranie 

dźwiękowe - ulubiony film, piosenka 

do tańca weselnego, itp. 

Wiedza techniczna Do obsługi obiektów w fizycznej 

skrzynce pamięci nie jest wymagana 

specjalistyczna wiedza techniczna. 

Takie podejście jest możliwe nawet w 

bardzo zaawansowanym stadium 

demencji, o ile dana osoba jest w 

stanie utrzymać przedmiot. 

Niewielka wiedza techniczna jest 

wymagana do obsługi skrzynki z 

pamięcią cyfrową, ale wsparcie 

opiekuna jest potrzebne do tworzenia 

indywidualnych pamięci cyfrowych. 

Takie podejście jest bardziej 

odpowiednie dla wczesnych stadiów 

demencji, ale nie jest niemożliwe na 

późniejszych etapach. 

Mobilność Fizyczne pudełko pamięci może być 

tak małe lub tak duże, jak pożądane, 

ale nadal będzie większe i trudniejsze 

do przeniesienia fizycznie niż tablet. 

Dostęp do cyfrowej skrzynki pamięci 

jest możliwy przez dowolne 

urządzenie z łączem internetowym, 

więc nie trzeba jej nawet przenosić, 

ponieważ jest wirtualna i dostępna z 

dowolnego miejsca. 

Ćwiczenia fizyczne Przedmioty fizyczne mogą wyzwalać 

wspomnienia, a zwłaszcza jeśli są 

zabawką lub narzędziem, mogą one 

prowadzić do aktywności fizycznej, 

pozwalając na wyzwalanie dalszych 

wspomnień przez umiejętności 

ruchowe. 

Wirtualne przedmioty nie mogą być 

obsługiwane, ale film wideo lub 

ulubiona muzyka może prowadzić do 

śpiewu, a nawet tańca. 

Komunikacja Skrzynki z pamięcią fizyczną mogą 

być używane w sesjach 

wspomnieniowych jedno-na-jeden lub 

grupowych, które następnie skłaniają 

osoby z demencją do mówienia i 

komunikowania się ze sobą. 

Cyfrowe skrzynki pamięci mają tę 

samą zdolność do wykorzystania w 

sesjach wspomnieniowych jeden na 

jednego lub w grupie, ale mogą być 

również wykorzystywane do zdalnej 

komunikacji z bliskimi, którzy są 

daleko. Po sesji wspomnieniowej 

może nastąpić połączenie online z 

bliską osobą, która nie może być 

fizycznie obecna. 
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Jak już widzieliśmy, oba podejścia do tworzenia i używania pudełka pamięci mają swoje miejsce  

w terapii reminiscencyjnej i to do opiekunów i ostatecznie do osób cierpiących na demencję należy 

decyzja, w jaki sposób połączyć je dla uzyskania najlepszych rezultatów. Więcej informacji na ten 

temat znajduje się w załączniku M3.5 "Physical v. Digital Memories". 


