
Znaczenie wsparcia opiekunów 
w realizacji opieki nad osobami zależnymi 

cierpiącymi na zaburzenia poznawcze 
w wieku starszym



Choroba Alzheimera jest postępującą
chorobą pierwotnie zwyrodnieniową mózgu,
w wyniku której poprzez odkładanie
patologicznych substancji w mózgu, dochodzi
do zaniku komórek nerwowych
i występujących między nimi połączeń.
Choroba przejawia się deficytem funkcji
poznawczych, spośród których upośledzenie
pamięci jest objawem kluczowym*.
*A. Borzym, Podstawowe informacje nt. choroby Alzheimera, w: Dzienny Dom
Pomocy Centrum Alzheimera – Informator, Warszawa 2012 r





 Utrata pamięci;
 Problemy z wykonywaniem czynności życia 

codziennego;
 Problemy z językiem;
 Dezorientacja w czasie i miejscu;
 Zaburzona ocena sytuacji;
 Problemy z abstrakcyjnym myśleniem; 
 Umieszczanie różnych rzeczy na niewłaściwych 

miejscach;
 Zmiany nastroju lub zachowania;
 Zmiany w osobowości;
 Utrata inicjatywy.



Łagodne zapominanie; 
Kłopoty w uczeniu się nowych rzeczy i nadążaniu w 

konwersacji;
Kłopoty w koncentracji i utrzymaniu uwagi;
Kłopoty w orientacji przestrzennej;
Okresowe trudności w znalezieniu właściwego słowa;
Zmienny nastrój;
Depresja, niepokój; 
Bierność, utrata zwykłych aktywności;
Zmiany osobowości;
Zaburzenia oceniania.



Kłopoty w przypomnieniu sobie życiorysu;
Trudności w rozpoznawaniu przyjaciół i rodziny;
Zaburzenia w orientacji przestrzennej, dezorientacja co do 

czasu i miejsca;
Podejrzliwość, złość, wrogość, agresja; 
Zmiany nastroju;
Depresja, lęk;
Niepokój ruchowy; 
Urojenia;  
Odhamowanie, bierność;
Zaburzenia snu;
Zaburzenia łaknienia;
Zaburzenia językowe;
Potrzebna pomoc w codziennych zajęciach.



Dezorientacja allo- i autopsychiczna;
Apatia;
Zaleganie w łóżku; 
Niezdolność ubierania się i mycia; 
Znaczne zaburzenia mowy- niezdolność do 

mówienia;
Niewerbalne komunikowanie się;
Utrata kontroli nad czynnościami fizjologicznymi; 
Zaburzenia w jedzeniu i przełykaniu; 
Utrata wagi;
Całkowita zależność od opiekuna.



Zasięg epidemiologiczny – pomiędzy  250 tys. a 500 tys. 
chorych na chorobę Alzheimera.

W materiałach naukowych i badawczych dotyczących chorób
otępiennych, w tym choroby Alzheimera, szacuje się, że:
 w grupie osób w wieku 61-70 lat przyjęto, że jest co

najmniej 2 % chorych;
 w grupie osób w wieku 71-80 lat przyjęto, ze jest co

najmniej 8% chorych;
 w grupie osób w wieku 81-90 lat przyjęto, ze jest co

najmniej 20% chorych;
 w grupie osób powyżej 90 r.ż. przyjęto, że jest od 30 % do

50 % chorych.



Poza chorym, skutki choroby najbardziej
dotykają członków rodziny chorego i pracowników,
na których ciąży opieka nad osobami chorymi.

Zaburzenia emocjonalne chorego w znacznym
stopniu obciążają jego opiekunów. Zaburzenia
zachowania chorego niszczą więzi łączące chorego
z członkami rodziny – dziećmi, małżonkami,
a w przypadku osób przebywających w instytucjach
– ich pracownikami.



Pojawiające się czasami jeszcze przed pełną

diagnozą, w sytuacji, gdy chory się zmienia, staje się

roszczeniowy, podejrzliwy, a nawet agresywny.

Opiekun jest zaniepokojony, zagubiony często odbiera

trudne zachowania chorego jako demonstrację

niechęci ze strony podopiecznego.



Dotyczący opiekunów, wynika z wykonywania

wielu czynności związanych z prowadzeniem

gospodarstwa domowego, jak również

z koniecznością pomagania choremu w codziennej

toalecie, wstawaniu, chodzeniu, ubieraniu się czy

jedzeniu. Osoby chore mają często zaburzenia rytmu

dnia są aktywne w nocy, a w dzień zasypiają.



Związane jest z ponoszeniem nie rzadko

wysokich kosztów leczenia, opieki i pielęgnacji

chorego. Dostęp do publicznej służby zdrowia jest

ograniczony. Jednocześnie trudna sytuacja

determinuje do wysiłku finansowego, a nawet

zadłużania się w celu sfinansowania świadczeń

komercyjnych.



Najczęściej wiąże się to z różnymi formami
izolacji chorego i opiekuna od otoczenia. Bardzo
często bliscy ukrywają przed innymi członkami
rodziny, zwłaszcza młodszymi, sam fakt choroby.

Skutkiem takich zachowań są rzadkie, a czasem
zupełnie przerwane kontakty innych osób w domu
chorego.

Społeczne konsekwencje to także całkowita
zmiana w zakresie kontaktów interpersonalnych
opiekuna. Wieloletnia opieka, jaką sprawuje nad
chorym, pozbawia go okazji do nawiązywania czy
podtrzymywania kontaktów społecznych.



Jesteśmy jednostką organizacyjną pomocy
społecznej powołaną do niesienia pomocy wszystkim,
których dotyka problem chorób otępiennych,
w szczególności choroby Alzheimera.

Naszym celem jest osiągnięcie możliwie
optymalnego stanu zaspokojenia potrzeb
mieszkańców m. st. Warszawy w obszarze pomocy,
wsparcia, edukacji i promocji problematyki związanej
z chorobami otępiennymi.



Statutowe zadania Centrum Alzheimera to:
1. zapewnienie całodobowej opieki osobom przewlekle somatycznie chorym

niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie
można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania;

2. świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
na terenie Centrum w Dziennym Domu Pomocy;

3. organizowanie działalności szkoleniowej dla kadr pomocy społecznej m.
st. Warszawy w szczególności z zakresu pomocy osobom chorym na
chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne;

4. pomoc opiekunom osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły
otępienne w adoptowaniu się do zmian wynikających
z przewlekłej choroby osoby bliskiej oraz w sprawowaniu opieki nad
osobami chorymi;

5. inicjowanie i poszerzanie form współpracy z organizacjami
i osobami prywatnymi w zakresie wspierania osób chorych na chorobę
Alzheimera.



Zadaniem domu jest zapewnienie całodobowej
opieki osobom przewlekle somatycznie chorym, w
sytuacji, gdy pomoc świadczona w środowisku
zamieszkania oraz wsparcie dzienne są
niewystarczające.
Realizuje trzy rodzaje usług:
 Bytowe,
 Opiekuńcze,
 Wspomagające.



Zadaniem dziennego domu jest
świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych
wspierających funkcjonowanie osoby chorej
w miejscu zamieszkania. Zadanie te jest
realizowane we współpracy z opiekunami
i rodziną chorego.



Realizuje zadania w obszarze pomocy
i wsparcia rodzin, opiekunów oraz kadry pomocy
społecznej, między innymi poprzez:
 Wsparcie rodzin i opiekunów osób chorych,

- grupy wsparcia,
- specjalistyczne poradnictwo,
- warsztaty, konferencje.

 Tworzenie oferty szkoleniowej dla kadry pomocy
społecznej,

 Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
 Organizacja wolontariatu,
 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi



Zajęcia obejmują następujące techniki:
 terapia reminiscencyjna: wykorzystywana jest pamięć dawna oraz

różnorodne skojarzenia w celu pobudzenia pamięci
i zaangażowania osób starszych w rozmowę o ich życiu. Polega na
odwoływaniu się do przeżyć i doświadczeń
z przeszłości chorego przy użyciu różnego rodzaju bodźców, takich jak:
stare fotografie, dawne przedmioty codziennego użytku, filmy,
piosenki;

 trening umiejętności codziennych: nauka orientacji
w otaczającej rzeczywistości, utrzymywania higieny osobistej oraz
doskonalenie czynności samoobsługowych. Zajęcia obejmują również
elementy treningu pamięciowego, m.in. orientacji w czasie i
przestrzeni, podstawowych informacji dotyczących danej osoby i

najbliższych członków rodziny.





 trening umiejętności poznawczych: polega na systematycznym
wykonywaniu ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych
umiejętności chorych, w celu poprawienia funkcjonowania
pamięci, myślenia, koncentracji i funkcji języka;

 trening kulinarny: polega na wspólnym przygotowywaniu
prostych potraw. W trakcie zajęć przypominane są umiejętności
zachowania bezpieczeństwa w kuchni, posługiwania się
produktami spożywczymi, naczyniami, sprzętem AGD,
nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku. Zajęcia wpływają
na podniesienie poziomu zaradności życiowej;

 terapia poprzez sztukę: pozwala pracować z emocjami osób
chorych, które często nie potrafią lub nie mogą uzewnętrzniać
swoich przeżyć wewnętrznych. W terapii tej nie liczy się efekt
końcowy, najważniejszym czynnikiem jest sam proces twórczy,
który służy wyrażeniu emocji i relaksowi oraz integracji w grupie;



 biblioterapia: wykorzystuje literaturę, np. teksty
terapeutyczne, opowiadania z morałem, baśnie, wiersze,
mity. Zajęcia polegają na wspólnym czytaniu tekstów oraz
rozmowie na ich temat, która pozwala wrócić pamięcią do
okresu dzieciństwa i młodości oraz poprawić koncentrację
i pamięć;

 ludoterapia: obejmuje zagadnienia z zakresu tradycji
ludowych z różnych regionów Polski: przyśpiewki ludowe,
przysłowia, powiedzenia i tańce regionalne, które
pozwalają na ćwiczenie koncentracji i umiejętność
kojarzenia faktów.

 hortiterapia – wykorzystanie ogrodu sensorycznego
 doogoterapia – wykorzystanie do pracy z chorymi kontaktu

ze zwierzętami,



 terapia ruchem i tańcem – zajęcia taneczne prowadzone
w Centrum przez Pana Marcina Hakiela

 rehabilitacja usprawniająca - jest istotną częścią
kompleksowej opieki nad pensjonariuszami Centrum
Alzheimera. Oddział rehabilitacji posiada gabinet do
masażu ręcznego, dział hydroterapii
z urządzeniami do kąpieli wirowej kończyn oraz wanny do
masażu wodnego. Prowadzona jest gimnastyka
indywidualna i grupowa oraz rehabilitacja przyłóżkowa. Ze
względu na utrudniony kontakt słowno - logiczny
z niektórymi pensjonariuszami, przygotowana została dla
nich specjalna forma pomocy, polegająca na zabawach
ruchowych i zajęciach rekreacyjnych.



 brydż dla chorych na chorobę Alzheimera – Zajęcia
prowadzone są przez trenerów Polskiego Związku Brydża
Sportowego

 terapia Montessori w Centrum Alzheimera – głównym
celem terapii jest umożliwienie seniorom z otępieniem
odzyskania pewnego stopnia samodzielności w
czynnościach dnia codziennego w poczuciu godności i
przyjemności.

 integracja międzypokoleniowa poprzez ekspresję 
artystyczną w zajęciach międzypokoleniowych - założeniem 
projektu są różnego rodzaju działania, aby dziecko w wieku 
przedszkolnym zapoznało się w przyjemny sposób z 
seniorami. 



1. PROBLEMY DNIA CODZIENNEGO  PERSPEKTYWY CHOREGO 
NA CHOROBĘ ALZHEIMERA, RODZINY I OPIEKUNÓW

Choroba Alzheimera to ciągła walka o godność, o siebie, o
każde najdrobniejsze nawet wspomnienie. Jest to wyczerpujący
maraton, na którego mecie czeka jedynie smutek i bezradność.
Powrót do normalności jest niezwykle trudny, o ile niemożliwy.

Podczas warsztatu uczestnicy zaznajamiają się
z najczęstszymi trudnościami, które towarzyszą chorym i ich
bliskim każdego dnia. Będzie czas na pracę w grupach, wspólną
dyskusję oraz materiał filmowy obrazujący problemy, jakie
dotykają chorego i jego otoczenie na wszystkich etapach
choroby.



Podczas warsztatu uczymy się jak radzić sobie z

obchodzeniem osoby chorej, oczywiście nie w sosie

dosłownym ale poprzez zanikanie kontaktu logiczno-

słownego oraz utraty relacji z osobą chorą.





Integracja Międzypokoleniowa 







Nasze oczekiwania:
Zapraszamy osoby pełnoletnie, które:

o chętnie poświęcą seniorom trochę 
swojego wolnego czasu

o są przyjaźnie nastawione do osób 
starszych

o nie boją się wyzwań
o są odpowiedzialne i uczciwe
o posiadają wysoką odporność na stres
o potrafią współpracować w zespole

W zamian za pomoc zapewniamy:

porozumienie o współpracy
uzyskanie zaświadczenia o odbytym 

stażu i rekomendację 
 spotkania superwizyjne 
bezpłatne szkolenia specjalistyczne 

z zakresu pracy z chorymi na 
Alzheimera i inne zespoły 
otępienne

udział w organizowanych przez nas 
wydarzeniach

 rozwój umiejętności



















OGRÓD SENSORYCZNY













Dziękuję za uwagę.
jaroslaw.gnioska@ca.waw.pl
http://www.ca.waw.pl


