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Osoby z demencja mogą inaczej postrzegać 
rzeczywistość lub odczuwać to, co się dzieje niż 
my sami. Dzieje się tak z powodu zmian w mózgu 
wywołanych chorobą. 

Konfrontowanie danej osoby z prawdą, podczas gdy 
jej rzeczywistość jest zupełnie inna niż nasza, może nie 
być pomocne. Musimy pamiętać o tym, aby wejść w jej 
rzeczywistość i nie oczekiwać od niej wejścia w naszą. 
 

Przykładowo, jeśli przypomnimy takiej osobie, że 
jej partner, o którego pytała, zmarł, to osoba ta 
może zacząć ponownie rozpaczać, chociaż nie 
zawsze się tak dzieje. 

Korzystne może okazać się przekazanie, że jej 
partner jest w tej chwili w pracy. Taka osoba 
może to zaakceptować i przejść nad tym do 
porządku dziennego.

Jeżeli dana osoba widzi coś, czego nie ma, musimy 
pamiętać, że dla niej jest to prawdziwe. Ponieważ nie 
możemy zobaczyć co widzi, będziemy musieli zapytać 
gdzie to jest i potraktować jej obawy poważnie. Jednym 
ze sposobów na to jest odwrócenie uwagi, które może 
mieć formę zmiany tematu lub przedmiotu koncentracji 
bądź wpłynięcia na nastrój danej osoby w taki sposób, 
aby był on dla niej bardziej przyjemny i miły. 

Mając wiedzę na temat danej osoby zaczniecie 
dostrzegać, że niektóre potrzeby są związane z 
pewnymi rzeczami, które opowiada lub z pytaniami 
jakie zadaje. Jeżeli pyta o swoją matkę, może oczekiwać 
uspokojenia lub otuchy. Może być to zwykłe przytulenie, 
potrzymanie za ręce lub bycie wystarczająco blisko aby 
zaspokoić potrzebę uspokojenia. 
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Demencja jest postępującym schorzeniem 
spowodowanym uszkodzeniem mózgu z powodu 
różnych chorób, takich jak choroba Alzheimera czy 
udary. Każda osoba jest inna i będzie doświadczać 
demencji w indywidualny sposób. Różne rodzaje 
demencji wpływają na ludzi w różny sposób. Sposób, 
w jaki inni reagują na osobę z demencją oraz jej 
środowisko to kolejne czynniki, które będą wpływać na 
to w jaki sposób dana osoba funkcjonuje z demencją. 

Dla osoby chorej na demencję świat może się 
wydawać skomplikowanym miejscem. Podczas 
zdarzenia takiego, jakie obecnie ma miejsce na 
Ukrainie, obserwacja szybko zmieniającego się świata 
i tak ogromnego zamętu może wywołać dodatkową 
traumę i stres. Wyrwanie ze znanego środowiska i 
codziennego porządku dnia oraz brak codziennego 
kontaktu z rodziną i przyjaciółmi może doprowadzić do 
poważnego pogorszenia się objawów demencji. 

Sześć kluczowych obszarów
Biorąc to pod uwagę, dla każdej osoby, która 
opiekuje się w domu osobą chorą na demencję, 
przygotowaliśmy niniejszy poradnik. 
Opiekujemy się tysiącami osób z całego świata, które 
cierpią na demencję i współpracujemy z wiodącymi 
ekspertami, aby opracować szkolenie dla osób, 
które sprawują taką opiekę. Pragniemy podzielić 
się naszą wiedzą z rodzinami oraz osobami, które 
pomagają w opiece, aby pomóc w jak największym 
zminimalizowaniu stresu.

Poniższe informacje dotyczą sześciu kluczowych 
obszarów, w których opiekunowie mogą pomóc w 
zrozumieniu sytuacji i w jaki sposób wpływa ona 
na zachowanie danej osoby. Przekazujemy kilka 
wskazówek i porad dla osób, które mogą pomóc w 
opiece nad chorym na demencję.

Czym jest 

demencja? Rzeczywistość
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Jedną z trudności, której często doświadczają 
osoby z demencją jest problem z werbalnym 
komunikowaniem swoich życzeń lub potrzeb. Osoba 
z demencją może nie być w stanie powiedzieć, że 
jest zdenerwowana lub zła na coś , a zatem należy 
zwracać uwagę na sygnały komunikacji niewerbalnej, 
które wskazują na to jak dana osoba się czuje lub co 
myśli. Przykładowo, osoba z demencją może nadal 
być w stanie się uśmiechnąć, aby okazać radość, 
zmarszczyć brwi, aby pokazać frustrację, kręcić się jeśli 
musi skorzystać z łazienki lub wykrzywiać twarz kiedy 
ją coś boli.

Należy również wziąć pod uwagę ton, tempo, szybkość 
oraz głośność głosu.
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Komunikacja 

niewerbalna

Zrozumienie 
zachowań  
i potrzeb

Ważne, aby zrozumieć w jaki sposób osoby 
z demencją mogą wyrażać siebie poprzez 
zachowania. Zazwyczaj jest to dla nich sposób na 
zakomunikowanie jakiejś potrzeby.

Próba zrozumienia, że osoba z demencją 
komunikuje się w taki sposób i że próbuje ona 
przekazać potrzebę, może stanowić trudność.

Na początek możemy starać się ją uspokoić poprzez 
wysłuchanie i rozmowę, potrzymanie za rękę lub po 
prostu bycie z nią.

Osoba o normalnym (kognitywnym) 
funkcjonowaniu mózgu, która odczuwa ból, 
będzie potrafiła powiedzieć, że coś ją boli. Życie z 
demencją może oznaczać, że dana osoba nie jest 
w stanie zrozumieć bólu i może nie być w stanie 
zwerbalizować, że odczuwa ból. Może wykazywać 
różne zachowania np. płakać, krzyczeć, wiercić się, 
gdy siedzi, chodzić dookoła lub odmawiać jedzenia 
lub picia.

Następnie możemy zacząć starać się zrozumieć 
co próbuje nam przekazać. Czasami odbywa się to 
metodą prób i błędów i zrozumienie, że dana osoba 
stara się nam powiedzieć, że np. coś ją boli, może 
zająć nieco czasu.  

Potem możemy przejść do odpowiednich kroków. 
Przykładowo, może to być zmiana pozycji, 
rozmowa z taką osobą i zrozumienie, że coś ją boli, 
zastosowanie leków za poradą specjalisty opieki 
zdrowotnej lub metod relaksacyjnych, które dana 
osoba lubi, np. słuchania muzyki. 

Odwrócenie uwagi również może w takiej sytuacji 
przynieść korzyści i może to być zmiana tematu lub 
przedmiotu koncentracji lub zmiana nastroju na 
przyjemniejszy i milszy dla danej osoby.

Zaoferowanie ograniczonego wyboru często 
umożliwia danej osobie łatwiejsze wypracowanie 
opcji i podjęcie decyzji, co pomaga jej w zachowaniu 
pewnej kontroli.

Przedstawianie 
prostych 

wyborów
Przykładowo zamiast proponowania wielu opcji 
posiłku, należy zaoferować dwa lub trzy rodzaje, 
które dana osoba lubi.

 Jeżeli dana osoba nie chce czegoś robić, wybór nie 
powinien ograniczać się do „zrób to” albo „zrób 
tamto”. Są to polecenia, a nie możliwość wyboru.

Jeśli dana osoba jest zdenerwowana lub 
zestresowana, może nie być w stanie dokonać w 
danej chwili wyboru. Musimy zawsze dać jej czas 
na dokonanie wyboru i nie możemy jej popędzać, 
powinniśmy mówić wyraźnie, korzystać ze 
wskazówek obrazkowych lub pokazywać przedmioty, 
aby ułatwić komunikację. 
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Aktywności odgrywają ważną rolę w pomocy osobie 
z demencją, aby mogła poczuć się bezpieczna i 
doceniana.

Niezależnie od tego czy jest to po prostu pójście na 
spacer czy uczesanie włosów, może to pomóc danej 
osobie w powrocie do codzienności.

Osoba z postępującą demencją może nie być w stanie 
uczestniczyć w tych samych czynnościach co osoba w 
lepszym stanie zdrowia. Może nie inicjować aktywności 
lub nawet nie chcieć jej wykonać, ale ważne jest, aby 
taka osoba pozostała jak najdłużej aktywna.

Korzyści z  

aktywności

Odżywianie Odpowiednie odżywianie poprawia ogólny stan zdrowia, 
zdolność danej osoby do funkcjonowania, pomaga w 
zapobieganiu niektórym fizycznym i psychologicznym 
skutkom demencji, poprawia jakość snu i co 
najważniejsze, przyczynia się do lepszej jakości życia. 
Dbanie o właściwe odżywianie może również zapobiec 
hospitalizacji dzięki uniknięciu problemów zdrowotnych, 
takich jak zaparcia lub infekcje. Jednym ze skutków 
postępującej demencji mogą być również zmiany smaku. 
Do utrzymania poziomu odżywienia i nawodnienia 
mogą okazać się potrzebne słodkie, słone lub bardziej 
przyprawione potrawy.

Osoba z demencją może nie pamiętać o jedzeniu lub 
piciu, może nie odczuwać głodu lub nie być w stanie 
przygotować i ugotować posiłków lub korzystać ze 
sztućców. Osoba z demencją może również spożywać 
zbyt dużo posiłków, pić za dużo lub jeść niezdrowe 
posiłki w nadmiarze. Kolor, struktura i smak pożywienia 
i napoju mają znaczenie, ponieważ zwiększają one 
sensoryczną przyjemność jedzenia.

Należy w jak największym możliwym stopniu zachęcać osobę  
z demencją do jedzenia i picia poprzez:

•   Udostępnianie pożywienia kiedy 
będzie ona chciała coś zjeść

•   Zachęcanie jej do przygotowywania 
posiłku, nakrycia stołu, pozmywania 
lub sprzątnięcia naczyń

•   Jeżeli istnieje konieczność 
podzielenia jedzenia na drobne 
kawałki, należy to zrobić przed 
postawieniem talerza przed osobą 
z demencją 

•   Stosowanie kolorowych głębokich 
talerzy lub misek w innym 
kolorze niż pożywienie i używanie 
podkładek antypoślizgowych

•   Kubki z przykrywkami, naczynia 
o szerszych podstawach i 

korzystanie z elastycznych 
słomek za zgodą danej osoby 
może pomóc jej w samodzielnym 
jedzeniu i piciu.

•   Można pomóc takiej osobie w 
dokonaniu wyboru, jeśli jest on 
ograniczony.

•   Podawanie mniejszych porcji 
może przyczynić się do tego, że 
taka osoba zje więcej, ponieważ 
nie będzie czuła się przytłoczona 
wielkością porcji. Zawsze można 
zaproponować dokładkę

•   Upewnienie się, że protezy są 
właściwie dopasowane oraz że 
zęby/usta/protezy są częste i w 
dobrym stanie/zdrowe.

Dodatkowa pomoc
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera może zapewnić 
dodatkową pomoc, w tym ulotki informacyjne, materiały i szkolenie dla osób 
pomagających chorym na demencję. www.alzint.org/member/polish-alzheimers-
association/

www.homeinstead.co.uk

5

http://www.alzint.org/member/polish-alzheimers-association/

