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1.
Co to jest otępienie? Demencja? Skleroza? 

Alzheimer? Demencja starcza?

W codziennym, potocznym języku funkcjonują terminy takie jak „otępienie”, „demencja”, 
„skleroza”,  „alzheimer”  czy  „starcza  demencja”. Część  z  nich  używana  jest  trafnie,  część 
zupełnie nie, a jeszcze inne w sensie klinicznym (czyli z perspektywy, nazwijmy to, profesjo-
nalnej diagnostyki) w ogóle nie mają racji bytu. Zanim przejdzie się do dalszych rozważań 
na temat chorób otępiennych, warto uporządkować sobie znaczenia powyższych terminów.

Otępienie i demencja to synonimy i możemy używać tych słów zamiennie. Znaczą to samo. 
Ale co znaczą? Otóż otępienie (demencja) to przewlekły, często postępujący stan kliniczny 
(zbiór objawów) związany z istotnym zaburzeniem funkcji poznawczych (umysłowych) i po-
gorszeniem codziennego funkcjonowania, powstały wskutek uszkodzenia mózgu. Z definicji 
tej wynika kilka ważnych rzeczy:

•  Otępienie nie jest chorobą samą w sobie – to zbiór objawów wynikający z uszkodzenia 
mózgu, do którego mogło dojść z różnych przyczyn (np. w wyniku choroby Alzheimera, 
udaru mózgu czy poważnego niedotlenienia). Podobnie „zapalenie płuc” jest tylko ogól-
nym opisem zestawu objawów, na który może się składać np. kaszel, duszność czy ból 
w klatce piersiowej – jednak zapalenie to może mieć wiele różnych przyczyn (wirusy, 
bakterie, zachłyśnięcie, oparzenie chemiczne,  itd.). Otępienie  jest więc bardzo dużym 
workiem, do którego wrzucamy stany spełniające określone ogólne kryteria, ale mające 
różne przyczyny i mogące się w praktyce znacznie od siebie różnić. 

•  W przebiegu otępienia dochodzi do tak znacznego zaburzenia funkcji psychicznych 
(m.in.  językowych,  pamięciowych,  uwagowych,  emocjonalnych)  i  niezdolności 
do kierowania swoim zachowaniem, że można zaobserwować u danej osoby wyraźne 
pogorszenie w różnych obszarach codziennego funkcjonowania. Odnotowanie tej róż-
nicy jest ważne, by w ogóle móc diagnozować otępienie. Nie wystarczy nam deklara-
cja pacjenta, że „ostatnio gorzej zapamiętuję” czy sam fakt, że osoba wypada w testach 
diagnostycznych gorzej niż „norma” przewiduje (być może ta konkretna osoba zawsze 
tak  funkcjonowała  i  dla niej  jest  to  „norma”). Konieczne  jest  „zebranie dowodów” 
na wystąpienie faktycznego spadku poziomu radzenia sobie w życiu. 

•  Otępienie jest niestety stanem nieodwracalnym, co oznacza, że nie można go wyleczyć. 
Wręcz przeciwnie – w większości przypadków jest to proces wolniej lub szybciej po-
stępujący. Można starać się przeciwdziałać pogorszeniu lub je hamować, jednak nie je-
steśmy w stanie przywrócić choremu jego „wyjściowej” formy. Wynika to z najbardziej 
uniwersalnej przyczyny otępienia, czyli uszkodzenia mózgu. Uszkodzone części mózgu 
nie odrosną. Mózg ma wprawdzie pewne zdolności do kompensowania traconych funk-
cji, jednak gdy z upływem czasu tkanki nerwowej tylko ubywa, to w pewnym momencie 
wszelkie mechanizmy „nadrabiania” braków stają się niewydolne. 
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Wiemy już zatem, czym ogólnie jest otępienie (demencja). A co z terminami „alzheimer”, 
„skleroza” czy „demencja  starcza”? Są  to określenia bardzo potoczne, mylące  lub wręcz 
błędne.  Gdy  ktoś mówi,  że  dana  osoba ma  „alzheimera”,  to  często  jest  to  skrót myślo-
wy od stwierdzenia, że prawdopodobnie cierpi ona na „otępienie w przebiegu choroby Al-
zheimera”. Nie  każde  otępienie  jest  jednak  spowodowane  chorobą Alzheimera  – ważne, 
żeby o tym nie zapominać. 

Bardzo potocznym, niekiedy humorystycznie używanym terminem jest „skleroza” („cią-
gle  zapomina, więc ma  sklerozę”). Możliwe,  że  określenie  to wywodzi  się  od  skojarzenia 
miażdżycy tętnic (arteriosklerozy) z pogorszeniem sprawności umysłowej. Do uszkodzenia 
funkcji umysłowych może w takim przypadku jak najbardziej dochodzić (w wyniku przewle-
kłego niedotlenienia i niedożywienia mózgu). Zaawansowana miażdżyca może więc prowa-
dzić do problemów poznawczych, jednak nie nazwiemy takiego zjawiska „sklerozą”, a raczej 
otępieniem naczyniopochodnym. 

I na deser mój „ulubiony” termin: „demencja starcza” lub „otępienie starcze”. Co ciekawe, 
nierzadko  słyszany  z  ust  specjalistów,  których wykształcenie  sugeruje  posiadanie  podstaw 
wiedzy na temat chorób otępiennych. Spotyka się nawet takie określenie w dokumentacji me-
dycznej, jako oficjalne diagnozy. Jest to niezwykłe, ponieważ takie rozpoznanie nie istnieje 
we obowiązującej klasyfikacji chorób. „Otępienie starcze” sugeruje, że chorobą leżącą u jego 
podłoża jest wiek. A wiek chorobą nie  jest. Uszkodzenie mózgu owocujące stanem otępie-
nia nie wynika z wieku chorego. Wraz z wiekiem dochodzi do kumulacji czynników ryzyka 
otępienia, czyli dodania się negatywnych wpływów wszelkich gromadzonych w toku życia 
urazów, chorób, zatruć, itd., więc faktycznie im starszy człowiek, tym większe prawdopodo-
bieństwo, że będzie można rozpoznać u niego jakiś zespół otępienny. Zespół ten nie wynika 
natomiast z zaawansowanego wieku. 

Dlaczego jednak akurat termin „demencja starcza” irytuje mnie w tak szczególny sposób? 
Ponieważ sugeruje, że jest to stan naturalny dla starszego wieku i że na którymś etapie życia 
otępienie staje się normą. A skoro jest normą, to nie wymaga terapii. Wielokrotnie bliscy cho-
rego tłumaczyli mi, że np. „nie, nie, tu nie ma co poradzić, bo to po prostu starcza demencja”. 
W  efekcie  osoba  taka  pozostaje  „niedodiagnozowana”,  bez  prawidłowego  leczenia  i  opie-
ki, z  jakością życia poniżej  tej, którą  jeszcze potencjalnie  i ona,  i bliscy mogliby osiągnąć 
w ostatnich latach jej życia. 

Dla osób, które chciałyby dokładniej zapoznać się z tym, jakie są kryteria diagnostyczne 
otępienia, mogę polecić następujące lektury:

•  obowiązującą w Europie, stworzoną przez Światową Organizację Zdrowia Międzyna-
rodową Klasyfikację Chorób ICD-10

•  obowiązującą w Stanach Zjednoczonych klasyfikację zaburzeń psychicznych Amery-
kańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-V

•  kryteria diagnostyczne otępień opublikowane przez NIA / AA (National Institute on 
Aging / Alzheimer’s Association)

•  i przede wszystkim: „Diagnostyka i leczenie otępień – rekomendacje zespołu eksper-
tów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego”, Wyd. Medisfera. 
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2.
Skąd się bierze otępienie?

Zacznijmy od przypomnienia, czym jest otępienie (inaczej demencja). Jest to zespół różno-
rodnych objawów związanych z istotnym pogorszeniem funkcjonowania umysłowego i ewi-
dentnym upośledzeniem radzenia sobie w życiu codziennym, które wynikają z uszkodzenia 
mózgu. Jest  to stan przewlekły, a z  reguły  także postępujący. Oznacza  to, że u osoby, któ-
ra dotychczas funkcjonowała prawidłowo w różnych sferach życia, pojawiają się (nagle lub 
stopniowo) zaburzenia funkcji poznawczych (m.in. pamięciowych, językowych, uwagowych, 
wykonawczych,  wzrokowo-przestrzennych),  niekiedy  także  zaburzenia  w  zakresie  emocji 
i zachowania oraz staje się ona niezdolna do samodzielnego wykonywania dotychczasowych 
(nawet podstawowych) obowiązków. 

Przyczyn otępienia jest niezwykle wiele – każdy czynnik, który doprowadzi do odpowied-
nio  poważnego  uszkodzenia mózgu  zaowocuje  obserwowanymi  u  chorego  deficytami  po-
znawczymi,  zaburzeniami  zachowania  i  emocji  czy  życiową nieporadnością. Możliwe  jest 
otępienie polietiologiczne, gdy u jednej osoby daje się stwierdzić więcej niż jedną prawdo-
podobną przyczynę uszkodzenia mózgu (np. połączenie choroby Alzheimera i naczyniowe-
go uszkodzenia mózgu). W każdym przypadku zauważenia niepokojących objawów należy 
przeprowadzić diagnostykę różnicową (zmierzającą do ustalenia, co dokładnie jest powodem 
obserwowanych zaburzeń). Prawidłowa diagnoza pozwala wykluczyć potencjalnie odwracal-
ne przyczyny pogorszenia funkcjonowania umysłowego (o których wspomnę później), zapla-
nować optymalne postępowanie  terapeutyczne oraz przewidywać dalszy przebieg choroby, 
co  jest szczególnie ważne z perspektywy opiekunów pacjenta, którzy mogą się  jakkolwiek 
przygotować na  to, co prawdopodobnie czeka  ich w procesie przyszłej opieki  (np. na  inne 
trudności napotkać mogą opiekunowie osoby z otępieniem w przebiegu choroby Alzheimera, 
na inne osoby z otępieniem w przebiegu choroby Parkinsona, a jeszcze inne osoby ze zwyrod-
nieniem czołowo-skroniowym). 

Zacznijmy od przyczyn otępień tzw. pierwotnie zwyrodnieniowych, czyli takich, które wy-
nikają z choroby atakującej i niszczącej przede wszystkim właśnie mózg. Wymienić tu można 
przede wszystkim  chorobę Alzheimera  (najczęstsza  przyczyna  zespołów  otępiennych wie-
ku senioralnego) oraz jej stosunkowo rzadko spotykany wariant – zanik tylnokorowy (PCA 
– posterior cortical atrophy). Inne to m.in.: zwyrodnienia czołowo-skroniowe (FTLD – fron-
totemporal lobar degeneration), otępienie z ciałami Lewy’ego (DLB – Dementia with Lewy 
Bodies), otępienie w przebiegu choroby Parkinsona (PDD – Parkinson’s Disease Dementia), 
otępienie w przebiegu choroby Huntingtona (HD – Huntington’s Disease), zwyrodnienie ko-
rowo-podstawne (CBD – corticobasal degeneration) czy postępujące porażenie nadjądrowe 
(PSP – progressive supranuclear palsy). Ta lista chorób oczywiście nie wyczerpuje tematu, 
ale są to przykłady najczęstszych przyczyn otępienia pierwotnie zwyrodnieniowego. 
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Teraz zajmijmy się przykładami przyczyn wtórnego zwyrodnienia mózgu – są to takie cho-
roby i „stany”, które nie zaczynają się w mózgu – mózg nie był ich „głównym celem”, ale nie-
jako  „przy okazji”, wtórnie,  również  został  uszkodzony.  I  tutaj  najliczniej  reprezentowaną 
grupą są otępienia naczyniopochodne (druga co do częstości przyczyna otępień po chorobie 
Alzheimera). Otępienia te wynikają, najogólniej rzecz ujmując, z niewydolności krążenia mó-
zgowego, kiedy to różne części mózgu obumierają z powodu niedostatecznego zaopatrzenia 
w tlen  i składniki odżywcze. Dzieje się  tak np. w przypadku udarów niedokrwiennych lub 
krwotocznych, nieopanowanego nadciśnienia tętniczego i miażdżycy czy nagłego zatrzyma-
nia krążenia. Można powiedzieć, że uszkodzenie mózgu jest w takim przypadku powikłaniem 
niewydolności układu sercowo-krążeniowego. Do wtórnego uszkodzenia mózgu dochodzi też 
na skutek niewydolności innych narządów i układów, np. wątroby (tzw. encefalopatia wątro-
bowa), nerek czy układu oddechowego.

Co jeszcze może spowodować uszkodzenie mózgu skutkujące otępieniem? Niestety mamy 
wiele możliwości: 1) niektóre guzy ośrodkowego układu nerwowego (pierwotne i przerzuto-
we), 2) czynniki zakaźne, np. skutki nieleczonego zakażenia HIV, choroba Creutzfelda-Jakoba 
czy jedno z późnych powikłań odry – podostre stwardniające zapalenie mózgu; 3) zatrucia 
substancjami toksycznymi, np. wieloletni alkoholizm (zwłaszcza w połączeniu z niedożywie-
niem), 4) zaburzenia metaboliczne i witaminowo-elektrolitowe, w przebiegu np. hiponatremii, 
zaniedbanej cukrzycy czy wyniszczenia związanego z zaburzeniami odżywiania (szczególnie 
groźne są niedobory witamin z grupy B), 5) niedotlenienia wynikające np. z podtopienia czy 
zatrucia czadem, 6) urazy czaszkowo-mózgowe (częsta przyczyna szczególnie u młodych do-
rosłych) doznane np. w wypadkach komunikacyjnych, upadkach z wysokości, podczas pracy 
lub uprawiania sportu. Tak naprawdę powodem otępienia może stać się wszystko, co spowo-
duje u dorosłej osoby wystarczająco poważne uszkodzenie mózgu.

Pragnę wspomnieć także o potencjalnie odwracalnych przyczynach pogorszenia funkcjo-
nowania umysłowego. Należą tu np. 

1.   niektóre guzy mózgu, po których resekcji, chory ma szansę na powrót do wcześniej-
szego poziomu funkcjonowania;

2.   wodogłowie normotensyjne, pojawiające się zwykle ok. 5.-6. dekady życia i objawia-
jące się m.in. narastającym upośledzeniem funkcji umysłowych, zaburzeniami chodu 
i nietrzymaniem moczu – po założeniu odpowiedniej zastawki odprowadzającej nad-
miar płynu mózgowo-rdzeniowego, który „uciskał” mózg, można liczyć na przynaj-
mniej częściowe wycofanie się objawów przypominających otępienie;

3.   niedobory wodno-elektrolitowe, np. częsty w populacji niedobór witaminy B12 (w ra-
zie zauważenia łagodnych trudności poznawczych warto zbadać poziom tej witaminy 
i skonsultować z lekarzem zasadność jej suplementacji) czy nagminny stan lekkiego 
odwodnienia, na który bardzo wrażliwe są osoby starsze;

4.   zaburzenia metaboliczne i endokrynologiczne, np. zaniedbana cukrzyca lub nieleczo-
na niedoczynność tarczycy;

5.   przewlekłe krwiaki podtwardówkowe występujące np. po upadku z nawet stosunkowo 
lekkim urazem głowy – grupą ryzyka są osoby przyjmujące preparaty zmniejszające 
krzepliwość krwi (warto zwrócić uwagę na każdy upadek seniora!);
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6.   zaburzenia depresyjne – wpływają negatywnie na funkcjonowanie poznawcze u osób 
w każdym wieku, natomiast u seniorów różnicowanie depresji  i otępienia bywa nie 
lada wyzwaniem. 

Bardzo ważne, by mieć świadomość istnienia powyższych czynników, ponieważ ich wcze-
sna diagnostyka niekiedy pozwala na zastosowanie leczenia przyczynowego i zatrzymanie lub 
cofnięcie obserwowanych objawów zaburzeń poznawczych. Dopiero po ich wykluczeniu może-
my kierować się w stronę rozpoznania „prawdziwego” (nieodwracalnego) zespołu otępiennego. 
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3. 
Jakie rodzaje otępień wyróżniamy?

Zacznijmy od tego, dlaczego to w ogóle istotne, żeby wiedzieć, z jakim rodzajem otępienia 
mamy do czynienia w przypadku danego podopiecznego. W zależności od przyczyny leżącej 
u podłoża zespołu otępiennego i charakteru uszkodzenia mózgu, będziemy obserwować różne 
konstelacje objawów, napotykać na różne typy problemów, stosować różne postępowanie tera-
peutyczne i przewidywać różne rokowanie. Na przykład zupełnie inaczej przebiega otępienie 
w przebiegu choroby Alzheimera, choroby Creutzfeldta-Jakoba, zwyrodnienia czołowo-skro-
niowego czy po urazie czaszkowo-mózgowym. Ustalenie, jaki typ otępienia wystąpił u chore-
go jest szczególnie ważne z perspektywy opiekunów rodzinnych – mogą chociaż mniej więcej 
przygotować się na to, jak będzie wyglądać postęp choroby u ich bliskiego, jak najlepiej sobie 
z nią radzić, jakich zmian się spodziewać i jak rozumieć to, co dzieje się z ich bliskim. 

Zespoły otępienne możemy uporządkować według różnych kryteriów. Przytoczę kilka naj-
popularniejszych podziałów:

1.   otępienia o wczesnym lub późnym początku – jest to podział według tego, kiedy ty-
powo obserwuje się pierwsze symptomy choroby. Najczęściej spotykanym otępieniem 
o  późnym początku  (czyli  dającymi  objawy po  65.  r.ż.)  jest  otępienie w  przebiegu 
choroby Alzheimera. Z kolei otępienia o wczesnym początku, czyli rozpoczynające się 
z reguły przed 65. r.ż., to np. otępienia z grupy zwyrodnień czołowo-skroniowych (po-
czątek zwykle w wieku 45-65 lat) lub otępienie w przebiegu pląsawicy Huntingtona. 
To, kiedy obserwujemy pierwsze niepokojące objawy,  jest zatem cenną wskazówką 
diagnostyczną. 

2.   otępienia korowe lub podkorowe – podział ten dotyczy tego, które „części” czy „war-
stwy” mózgu zostają w pierwszej kolejności niszczone przez chorobę. Przykładami 
otępień,  w  których  najpierw  dochodzi  do  poważnych  uszkodzeń  kory  (czyli  „ze-
wnętrznej” warstwy mózgu złożonej z neuronów) są m.in. choroba Alzheimera i zwy-
rodnienia czołowo-skroniowe. Z kolei typowe przykłady otępień podkorowych (cho-
roba  uszkadza  najpierw  struktury  położone w mózgu  „głębiej”,  pod warstwą  kory) 
są otępienie w przebiegu choroby Parkinsona czy pląsawicy Huntingtona. Możliwe 
są też uszkodzenia o charakterze korowo-podkorowym, np. w przypadku uszkodzeń 
naczyniowych, gdy dajmy na to udar zniszczy obszar obejmujący jednocześnie korę 
mózgu, jak i część podkorową. Otępienia korowe i podkorowe różnią się swoim ogól-
nym obrazem – np. w otępieniach korowych na pierwszy plan wybijają się zaburzenia 
właśnie tzw. „funkcji korowych”, m.in. pamięci (amnezja), języka (afazja), rozpozna-
wania obiektów (agnozja) czy wykonywania celowych, złożonych ruchów (apraksja). 
Natomiast w otępieniach podkorowych z początku funkcje korowe mogą być dobrze 
zachowane, za to wystąpią np. spowolnienie psychomotoryczne, zaburzenia nastroju 
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czy neurologiczne objawy ruchowe, np. drżenia, ruchy mimowolne, zaburzenia mowy 
o  typie  dysartrii  (czyli  związane  z  upośledzeniem  ruchu  mięśni  zaangażowanych 
w mowę – powstanie np. mowa bełkotliwa, ściszona, niewyraźna). Różnic jest wiele, 
ponieważ – upraszczając – w otępieniu korowym mózg jest „zżerany” przez chorobę 
jakby od zewnątrz do wewnątrz, a w otępieniu podkorowym od wewnątrz do zewnątrz. 
Na pewnym jednak etapie otępienia te „spotykają się w pół drogi” – do korowego do-
łączają objawy podkorowe, a do podkorowego korowe, co wynika z postępującego 
uszkodzenia tkanki mózgowej.

3.   otępienia pierwotnie zwyrodnieniowe lub wtórne – jeżeli otępienie jest wynikiem cho-
roby zaczynającej się właśnie w mózgu (np. choroba Alzheimera, otępienie z ciała-
mi Lewy’ego, zwyrodnienia czołowo-skroniowe), to mówimy o otępieniu pierwotnie 
zwyrodnieniowym. Jeśli natomiast mózg niejako „dostaje rykoszetem” w przebiegu 
choroby innych narządów i układów, to mówimy o otępieniu wtórnie zwyrodnienio-
wym – przykładem są (bardzo częste) otępienia naczyniopochode powstałe wskutek 
np. udaru niedokrwiennego, który zwykle jest powikłaniem chorób układu sercowo-
-naczyniowego.  Pierwotną  chorobą mogło  być w  tym  przypadku migotanie  przed-
sionków serca, prowadzące do udaru niedokrwiennego mózgu i wtórnie do otępienia. 
Otępień wtórnie zwyrodnieniowych jest tak wiele, jak wiele jest stanów, które mogą 
doprowadzić w sposób pośredni do wystarczająco poważnego uszkodzenia mózgu.

4.   otępienia rodzinne lub sporadyczne – ten podział opiera się na odpowiedzi na pytanie, 
czy dany zespół otępienny jest uwarunkowany genetycznie. Otępienia rodzinne, a więc 
dziedziczne,  reprezentuje  np.  tzw.  rodzinna  postać  choroby Alzheimera  (stosunkowo 
rzadka, o wczesnym początku zachorowania), część przypadków zwyrodnień czołowo-
-skroniowych czy otępienie w przebiegu pląsawicy Huntingtona. Większość otępień to 
jednak stany mające przyczyny inne niż genetyczne – są to tzw. otępienia sporadyczne. 

W późniejszych etapach choroby w zasadzie wszystkie zespoły otępienne zaczynają być 
do siebie podobne, co wynika z bardzo zaawansowanego uszkodzenia całego mózgu. Nieza-
leżnie, czy „punktem wyjścia” zmian chorobowych były struktury podkorowe, korowe  lub 
konkretne  części  kory mózgowej  (np.  płata  ciemieniowego  czy  czołowego)  –  prędzej  czy 
później zmiany te obejmują rozległe obszary mózgu i wpływają na wszystkie jego funkcje. 
Mówimy wtedy o tzw. „otępieniu właściwym”, które jest stanem homogenicznym, czyli jed-
norodnym pod względem obrazu klinicznego. W badaniu neuropsychologicznym nie można 
już wtedy w zasadzie różnicować profilu deficytów umysłowych i domniemać o prawdopo-
dobnej etiologii (przyczynie) otępienia, ponieważ krótko mówiąc – nie działa już w zasadzie 
nic (rozpadowi uległa większość funkcji psychicznych). Ostatecznie więc wszystkie rodzaje 
otępień stają się do siebie podobne. Zwykle jednak zanim dojdziemy do tego etapu mija przy-
najmniej kilka lat, w ciągu których rodzina i różni specjaliści opiekują się chorym. Im lepiej 
więc na samym początku choroby dookreślimy, z jakim problemem przychodzi nam się mie-
rzyć, tym lepiej możemy dostosować opiekę do potrzeb konkretnego podopiecznego. 
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4. 
Czy otępienie dotyczy tylko ludzi starszych?

Powszechnym mitem  jest  przekonanie,  że otępienie dotyczy  tylko osób  starszych  i  jest 
„bardziej zaawansowanym procesem starzenia się”, a w pewnym wieku jest to stan „normal-
ny”. To mit szkodliwy, ponieważ często wynika z niego brak podejmowania należytej dia-
gnostyki i terapii zespołu otępiennego. To prawda, że większość otępień ujawnia się w wieku 
senioralnym, jednak wynika to raczej z kumulacji na przestrzeni lat czynników chorobowych 
leżących u podłoża uszkodzenia mózgu, a nie z wieku samego w sobie. Istnieje wiele rodzajów 
zespołów otępiennych, a część z nich może pojawić się nawet w okresie wczesnej dorosłości. 

O tzw. „otępieniach o wczesnym początku” (YOD – young onset dementia) można mówić, 
gdy zespół otępienny rozwija się przed (nieco umowną) granicą 65. roku życia. Z tą grupą 
otępień wiąże się kilka specyficznych dla niej zjawisk. 

•  Po pierwsze, ogólna tendencja jest taka, że im wcześniej zaczyna się choroba neuro-
degeneracyjna, tym większy jest w jej etiologii (powstaniu) udział czynników gene-
tycznych. Przykładem może być choroba Alzheimera. Zdecydowana większość przy-
padków otępień w przebiegu choroby Alzheimera  to przypadki o późnym początku 
(czyli po 65. r.ż.), w których znaczenie genów schodzi na dalszy plan. Istnieje jednak 
również uwarunkowana genetycznie, a więc dziedziczona z pokolenia na pokolenie, 
tzw. rodzinna postać choroby Alzheimera (ok. 1,5% przypadków) – udokumentowane 
są przypadki jej rozwoju nawet w 3. i 4. dekadzie życia. 

•  Po drugie, otępienia w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych o wczesnym począt-
ku często przebiegają „agresywniej” niż w przebiegu otępień występujących w wieku 
senioralnym. To oznacza, że otępienie postępuje szybciej – objawy dynamicznie się 
nasilają, a choroba doprowadza do śmierci po przeciętnie krótszym czasie trwania niż 
w przypadku otępień o późnym początku. 

•  Ponadto osoby młodsze spotykają się z innymi trudnościami w procesie diagnostyki. 
Jeżeli do specjalisty zgłasza się z zaburzeniami procesów poznawczych osoba w np. 4. 
lub 5. dekadzie życia, to jej stan próbuje się w pierwszej kolejności tłumaczyć czyn-
nikami „sytuacyjnymi” i „odwracalnymi” (np. stresem, nadmiarem obowiązków, za-
burzeniami hormonalnymi czy stanami depresyjnymi). Może to przesadnie wydłużać 
czas niezbędny do postawienia prawidłowej diagnozy. Z kolei w przypadku seniorów 
obserwuje się nadmiernie łatwe „zrzucanie” odpowiedzialności za pogorszenie funk-
cjonowania poznawczego na zespół otępienny lub – co gorsza – „wiek”. 

•  Osoby, których dotyczą otępienia o wczesnym początku, to grupa ludzi w tzw. wie-
ku produkcyjnym – aktywnych zawodowo lub nawet wciąż się uczących, wychowu-
jących  dzieci,  zajmujących  się  starszymi  krewnymi, mających  liczne  zobowiązania 
społeczne i zawodowe. To oznacza, że gdy „wypadną” ze swoich ról, konsekwencje 
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dla nich i ich otoczenia będą prawdopodobnie poważniejsze i bardziej obciążające niż 
w przypadku osób chorujących w wieku emerytalnym. Kto, dla przykładu, ma zająć 
się dotychczas aktywną zawodowo kobietą w wieku 55 lat, u której rozwinęło się otę-
pienie czołowo-skroniowe? Nastoletnie dzieci, starsi i zwykle schorowani rodzice czy 
– zakładając, że w ogóle go posiada – partner, który w tej sytuacji staje się również 
jedynym „żywicielem” rodziny? 

Przyczyn  otępień  o  wczesnym  początku  jest  wiele,  a  jako  najczęstsze  wymienia  się: 
wczesną postać choroby Alzheimera, naczyniopochodne uszkodzenia mózgu (np. poudaro-
we), zwyrodnienia czołowo-skroniowe oraz przewlekłe nadużywanie alkoholu (związane np. 
z niedoborami witaminy B1 lub tzw. encefalopatią wątrobową). Rzadszą chorobą, która słynie 
z doprowadzania do wczesnego otępienia osób młodych (między 20. a 50. r.ż.) jest pląsawica 
Huntingtona – dziedziczona autosomalnie dominująco (czyli chory rodzic ma 50-procentowe 
ryzyko, że jego dziecko również zachoruje). Z kolei najczęstszą przyczyną ciężkiego inwa-
lidztwa wśród osób młodych (do 25. r.ż., a według niektórych statystyk do 45. r.ż.) stanowią 
właśnie urazy mózgu – odniesione przede wszystkim w wypadkach komunikacyjnych, upad-
kach z wysokości, kontuzjach sportowych czy wypadkach przy pracy. 

Podsumowując, otępienia o wczesnym początku (czyli objawiające się przed 65. r.ż) nie 
są spotykane  tak często,  jak otępienia o późnym początku. Nie należy  jednak o  ich  istnie-
niu zapominać. W diagnostyce nigdy nie wolno popadać w rutynę – to, że ktoś jest młody 
nie znaczy, że  jego narastające problemy poznawcze nie mogą być wynikiem uszkodzenia 
mózgu, a pogorszenie funkcji umysłowych u osoby starszej nie zawsze równa się otępieniu. 
Zwłaszcza, że stanów prowadzących do zespołu otępiennego jest dużo i każda grupa wiekowa 
(poczynając od młodych dorosłych) może niestety „znaleźć coś dla siebie”. Jeżeli w wirze 
obowiązków  i  stresie zdarza nam się niekiedy znaleźć okulary w  lodówce, nie popadajmy 
od razu w panikę. Takie pojedyncze „wpadki” przytrafiają się wszystkim od czasu do czasu. 
Natomiast w razie wątpliwości warto udać się po poradę do specjalisty – psychologa lub psy-
chiatry mającego doświadczenie w diagnostyce chorób otępiennych.



Sonia Cieślik

12

5. 
Czym różnią się otępienie w chorobie Alzheimera i otę-

pienie naczyniopochodne?

Otępienie w przebiegu choroby Alzheimera i otępienie naczyniopochodne to dwa najczę-
ściej  rozpoznawane  rodzaje otępienia. Mało  tego –  stosunkowo często  rozpoznaje  się  tzw. 
otępienie mieszane, w którym  te dwa  rodzaje mogą występować  jednocześnie  i  „nakładać 
się” na siebie. Dlaczego warto w ogóle różnicować, z którym typem otępienia mamy do czy-
nienia? Ponieważ pozwala to lepiej dobrać oddziaływania terapeutyczne, przewidywać roko-
wania, a opiekunowie mają większe szanse przygotować się na to, jak może dalej przebiegać 
choroba ich podopiecznego. 

Zacznijmy od  etiologii  (przyczyn)  powstawania  powyższych  typów otępienia. Choroba 
Alzheimera powoduje tzw. otępienie pierwotnie zwyrodnieniowe, co oznacza, że cały proces 
zaczyna się w mózgu i docelowo niszczy właśnie mózg. Dochodzi do odkładania się w nim 
różnych patologicznych białek (m.in. beta-amyloidu, hiperfosforylowanego białka tau, alfa-
-synukleiny), które powodują zaburzenie działania a następnie  śmierć neuronów (komórek 
nerwowych). Wiadomo, że owe nieprawidłowe białka zaczynają się pojawiać na kilka, kilka-
naście, a nawet kilkadziesiąt lat przed wystąpieniem pierwszych objawów otępienia. W tym 
czasie  białka  się  gromadzą,  uszkadzają  coraz większą  ilość  neuronów,  a  kiedy  zniszczona 
zostanie tak duża ilość tkanki nerwowej, że mózg nie będzie wstanie braków kompensować, 
to zaobserwujemy pogorszenie funkcjonowania u osoby dotkniętej tą chorobą. 

Choroba Alzheimera szczególnie upodobała sobie niektóre części mózgu, a mianowicie oko-
lice płatów skroniowych i ciemieniowych, a zwłaszcza przyśrodkową powierzchnię skroniową, 
gdzie znajduje się słynna formacja hipokampa (polecam wpisać w grafikę Google hasła typu: 
„choroba Alzheimera – zdjęcia mózgu”, żeby na własne oczy zobaczyć, co i gdzie się dzieje). 
Nie wiadomo nadal ani dlaczego  te patologiczne białka się w ogóle zaczynają pojawiać, ani 
dlaczego akurat w tych okolicach mózgu. Natomiast z tego, które obszary są niszczone w pierw-
szej kolejności, wynikają objawy, które są najbardziej charakterystyczne właśnie dla początku 
choroby Alzheimera, czyli: zaburzenia pamięci epizodycznej świeżej i trudności w uczeniu się 
(osoba nie zapamiętuje bieżących wydarzeń), spadek wysycenia wypowiedzi treścią (problemy 
z wydobyciem konkretnych nazw i rzeczowników) czy deficyty tzw. gnozji przestrzennej (skut-
kujące np. gubieniem się). Z czasem uszkodzone zostają coraz większe obszary mózgu, a więc 
i przybywa nowych objawów, a dotychczasowe pogłębiają się. 

Typową dla otępienia w przebiegu choroby Alzheimera cechą jest to, że ma ono dość sta-
teczną dynamikę i toczy się raczej powoli. Początkowe symptomy bywają mało charaktery-
styczne i osobom postronnym może być trudno w ogóle je stwierdzić – zwłaszcza, że chorzy 
starają się sobie z trudnościami radzić lub je ukrywać (używają kalendarzy, notatek, alarmów 
w telefonie, zdają się na pomoc innych osób, wycofują z zadań, z którymi już sobie nie radzą, 
albo tłumaczą swoje „pomyłki” wiekiem, zmęczeniem, stresem, itp.). Objawy narastają latami.  
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Zwykle wyróżnić możemy  (raczej płynne)  etapy choroby: 1)  etap prodromalny  (pojawiają 
się jakieś zmiany w funkcjonowaniu osoby, ale są tak mało specyficzne, że nawet specjaliści 
mogą nie mieć jeszcze podstaw do rozpoznania zespołu otępiennego, ale np. zalecić regularne 
kontrole  i obserwację  stanu), 2) etap otępienia  lekkiego; 3) etap otępienia umiarkowanego 
i 4) etap otępienia głębokiego (uszkodzone są już w zasadzie wszystkie funkcje psychiczne, 
chory często jest bez kontaktu, niekiedy niezdolny nawet do samodzielnego przemieszczania 
się). Od chwili stwierdzenia pierwszych objawów do śmierci w przebiegu powikłań głębo-
kiego otępienia (takich jak np. śmiertelne w skutkach poważne infekcje układu oddechowego 
u pacjentów przewlekle leżących) mija od ok. 2 do 20 lat (średnio ok. 7-10 lat). 

Choroby Alzheimera nie da się wyleczyć, jednak możliwe jest spowolnienie jej przebiegu 
i łagodzenie objawów zaburzeń psychicznych czy zachowania, które mogą jej towarzyszyć. 
Podstawą  jest dobranie optymalnej dla danego chorego  farmakoterapii oraz wdrożenie do-
stępnych oddziaływań pozafarmakologicznych, a  także edukacja  i wsparcie opiekunów ro-
dzinnych i/lub zawodowych, którzy będą sprawować nad pacjentem dalszą opiekę. 

Przejdźmy teraz do otępienia naczyniopochodnego, które w skrócie opisałabym jako dużo 
bardziej dynamiczne, różnorodne i nieprzewidywalne w porównaniu z otępieniem w przebie-
gu choroby Alzheimera, ale po kolei. Otępienie naczyniopochodne jest tzw. otępieniem wtór-
nie zwyrodnieniowym, co oznacza, że uszkodzenie mózgu jest powikłaniem zaburzeń dzia-
łania jakichś innych narządów lub układów w organizmie. W tym przypadku chodzi przede 
wszystkim o układ sercowo-naczyniowy i oddechowy. Tym, co bezpośrednio niszczy mózg 
w otępieniu naczyniopochodnym  jest niedostateczne zaopatrzenie go w krew,  a  co  za  tym 
idzie w tlen i glukozę, na brak których tkanka nerwowa jest wyjątkowo mało odporna. Naj-
częściej tego typu otępienie pojawia się na skutek: nieopanowanego nadciśnienia tętniczego, 
zaniedbanej cukrzycy, miażdżycy, udarów niedokrwiennych i krwotocznych, nagłego zatrzy-
mania krążenia, zawału mięśnia sercowego czy zaburzeń rytmu pracy serca.

Jak wspomniałam,  jest  to  otępienie  dość  „dynamiczne”,  co  oznacza,  że  pierwsze  obja-
wy mogą pojawić się nagle – nie na przestrzeni miesięcy lub lat, jak w przypadku otępienia 
w chorobie Alzheimera,  lecz w ciągu godzin czy nawet minut. Jest  to w oczywisty sposób 
związane z tym, co stało się w mózgu – obserwowane objawy pogorszenia funkcjonowania 
chorego są zwykle skorelowane w czasie z incydentem naczyniowym (np. udarem). Załóżmy, 
że osoba dotychczas niemająca symptomów otępienia, doznaje udaru niedokrwiennego. Jeśli 
któraś z tętnic mózgowych „się zatkała”, to zaopatrywany przez nią w krew obszar mózgu 
zostanie odcięty od tlenu i glukozy, a więc zacznie obumierać i w końcu przestanie działać. 
Objawy zaobserwujemy już po kilku minutach, a to jak będą one wyglądać zależy głównie 
od tego, który obszar mózgu został „wyłączony” – daje to więc ogromną różnorodność moż-
liwych scenariuszy. Jeżeli krążenie nie zostanie wystarczająco szybko przywrócone i udar się 
w pełni dokona oraz spowoduje on odpowiednio duże spustoszenie w mózgu, to być może 
będzie można rozpoznać u pacjenta finalnie właśnie stan otępienia naczyniopochodnego. 

Zatem w otępieniu naczyniopochodnym początek zwykle jest gwałtowny. Ale zwykle nie 
oznacza zawsze. Zdarzają się też przypadki dynamiką nieco bardziej podobne do otępienia 
alzheimerowskiego, a więc o „skradającym” się początku i stopniowym narastaniu objawów. 
Dzieje  się  tak  przede wszystkim wtedy,  gdy mózg  jest  przewlekle  narażony na  częściowe 
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niedokrwienie i niedotlenienie, np. w przypadku nieleczonego prawidłowo nadciśnienia tęt-
niczego,  cukrzycy, miażdżycy  czy  długotrwałej  niewydolności mięśnia  sercowego  lub  za-
awansowanych chorób układu oddechowego (jak POChP). W takich okolicznościach tkanka 
nerwowa będzie mogła obumierać powoli i w sposób bardziej „rozlany po całym mózgu” (niż 
„ogniskowy”, czyli skupiony w konkretnym punkcie,  jak w większości udarów), skutkując 
stopniowo narastającym pogarszaniem funkcjonowania. 

Jeżeli chodzi o objawy otępienia naczyniopochodnego, to są one znacznie bardziej zróżni-
cowane niż w przypadku choroby Alzheimera i mogą być jeszcze mniej spójne – pewne funk-
cje umysłowe mogą być w zasadzie w normie, inne natomiast głęboko zaburzone. Wszystko 
zależy od tego, które obszary mózgu padły ofiarą niedokrwienia i niedożywienia. Nie tylko 
obraz objawów,  ale  także postęp otępienia naczyniopochodnego  jest  trudny do przewidze-
nia. Często opisuje się tzw. „postęp skokowy”, czyli po pierwszym incydencie naczyniowym 
pacjent pozostaje na względnie stabilnym poziomie funkcjonowania, po czym następuje ko-
lejny duży incydent i dochodzi do nagłego pogorszenia stanu poznawczego, który być może 
znowu będzie się utrzymywał bez większych zmian aż do następnego „tąpnięcia”. Chociaż 
spotyka się też bardziej stopniowy proces degradacji funkcjonowania chorego, gdy następu-
jące po sobie epizody niedokrwienno-niedotlenieniowe uszkadzają mniejsze kawałki tkanki 
nerwowej niż w przypadku dużych udarów. No i oczywiście opisana już wcześniej możliwość 
występowania uporczywego niedokrwienia i niedotlenienia mózgu w przebiegu różnych in-
ternistycznych chorób przewlekłych, które „imitują” poniekąd „alzheimerowski” sposób na-
rastania zaburzeń. No i wreszcie – możliwe (i wcale nie takie rzadkie) jest współwystępowa-
nie u jednej osoby uszkodzeń mózgu spowodowanych i chorobą Alzheimera,  i czynnikami 
naczyniowymi,  a  ich  objawy  i  dynamika  przebiegu  nakładają  się  na  siebie,  co  nazywamy 
otępieniem mieszanym. 

Naczyniopochodnych uszkodzeń mózgu również nie da się wyleczyć. Podejmuje się nato-
miast próby spowolnienia procesu otępiennego naczyniopochodnego bardzo podobnymi me-
todami, jak w przypadku otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Kluczowe wydaje się 
tu przede wszystkim jednak leczenie podstawowych chorób internistycznych, które doprowa-
dziły do naczyniowego uszkodzenia mózgu i „niezaopiekowane” stanowią poważny czynnik 
ryzyka  dalszego  pogłębiania  się  zniszczenia  tkanki  nerwowej  (np. wskutek występowania 
kolejnych udarów). No i profilaktyka. Otępienia naczyniopochodne są dla mnie wyjątkowo 
frustrującą i napawającą smutkiem grupą otępień, ponieważ wiele z nich w ogóle nie musia-
łoby wystąpić. Nie nad wszystkim możemy mieć kontrolę, ale znam wielu pacjentów (i  to 
często młodych ludzi), których otępienie naczyniopochodne było w zasadzie bezpośrednim 
następstwem prowadzonego przez wiele lat niezdrowego stylu życia i zaniedbania własnego 
zdrowia. Ale to, jak dbać o mózg, to już temat na odrębny tekst. 

Podsumowując, otępienie w przebiegu choroby Alzheimera i otępienie naczyniowe róż-
nią się etiologią (przyczynami powstania), obrazem objawów i dynamiką ich narastania oraz 
do  pewnego  stopnia  także  rokowaniem  i  ukierunkowaniem  oddziaływań  terapeutycznych. 
Otępienie alzheimerowskie słynie z raczej powolnego i dość przewidywalnego przebiegu, jest 
bogato opisane w literaturze, a oddziaływania terapeutyczne są ukierunkowane przede wszyst-
kim na  łagodzenie objawów  i  spowalnianie postępu choroby. Otępienie naczyniopochodne  
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natomiast  jest  dużo  bardziej  dynamiczne,  nieprzewidywalne  i  dające  różnorodne  objawy, 
a ważnym celem terapeutycznym (obok tożsamych z celami w chorobie Alzheimera) jest pre-
wencja kolejnych uszkodzeń naczyniowo-niedotlenieniowych mózgu poprzez leczenie inter-
nistycznych chorób podstawowych i zadbanie o prozdrowotny styl życia. 
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6. 
Jeżeli mój krewny chorował na chorobę Alzheimera,  

to czy ja również zachoruję?

Choroba Alzheimera jest jednym z powodów występowania otępienia. Szacuje się, że jest 
najczęstszą przyczyną demencji u osób w wieku senioralnym – odpowiada za ok. 50-60% 
przypadków rozpoznanych otępień (zarówno w Polsce, jak i na świecie). Częstym pytaniem, 
które pada ze strony osób spokrewnionych z pacjentem jest „skoro moja mama / tata chorują 
na chorobę Alzheimera, to czy ja też zachoruję?”. Niektóre dorosłe dzieci chorych są wręcz 
przekonane, że „alzheimera się dziedziczy”, więc „wyrok wydany”. Budzi to zrozumiały lęk 
i rezygnację, ale na szczęście sprawa dziedziczenia choroby Alzheimera nie jest taka prosta 
i oczywista.

O ile zmiany zachodzące w mózgu w przebiegu choroby Alzheimera zostały już bardzo 
dokładnie opisane, to nadal nie ustalono jednoznacznie, dlaczego u danej osoby w ogóle roz-
wija się ta choroba. Dysponujemy natomiast danymi na temat określonych czynników ryzyka, 
czynników ochronnych oraz roli czynników genetycznych. Okazuje się, że ok. 98% rozpo-
znanych przypadków choroby Alzheimera, to tzw. „zachorowania spontaniczne”, a więc ta-
kie, które nie zostały spowodowane genami, a podłoże ich rozwoju jest zależne od kumulacji 
wielu różnych czynników. 

Szacuje  się,  że  jedynie  za  ok.  2% przypadków  choroby Alzheimera  odpowiadają  dzie-
dziczne mutacje genetyczne. Mówimy wtedy o rodzinnej postaci choroby Alzheimera (FAD 
–  familial Alzheimer’s  disease),  która  z  reguły ma wczesny  początek,  czyli  przed  60.  r.ż. 
(a nawet we wczesnej dorosłości). Jest to postać choroby obserwowana rzadko, a jej etiolo-
gię wiąże się z trzema zidentyfikowanymi dotychczas genami – tzw. „genami sprawczymi” 
choroby Alzheimera: 1) genem prekursorowym białka amyloidu na chromosomie 21 (APP 
– amyloid precursor protein), 2) genem preseniliny-1 na chromosomie 14 (PSEN1) i 3) genem 
preseniliny-2 na chromosomie 1 (PSEN2). Tak więc istnieją „geny sprawcze”, które faktycz-
nie „powodują” zachorowanie na chorobę Alzheimera, jednak są to przypadki sporadyczne, 
charakteryzujące się wczesnym wystąpieniem objawów, a także zwykle bardziej agresywnym 
przebiegiem choroby.

Wyróżniono również jeden „gen podatności”, który wpływa na ryzyko i wiek wystąpienia 
choroby Alzheimera, ale nie przesądza o zachorowaniu. To gen apolipoproteiny E na chro-
mosomie  19  (APOE),  który ma  trzy  warianty  (allele): APOE2, APOE3  i APOE4.  Każdy 
człowiek dziedziczy jakieś dwa allele tego genu. Posiadanie dwóch alleli  typu APOE2 jest 
uważane za czynnik ochronny, tzn. osoby takie mają mniejsze ryzyko zachorowania na cho-
robę Alzheimera niż osoby mające  inną konfigurację alleli  tego genu. Natomiast odziedzi-
czenie dwóch alleli  typu APOE4 zwiększa kilku-  / kilkunastokrotnie  ryzyko zachorowania 
na chorobę Alzheimera. Tak więc w zależności od tego, jaką konfigurację alleli genu APOE 
dostaniemy w spadku po rodzicach, ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera może być 
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mniejsze lub większe. Nawet jednak w przypadku wystąpienia konfiguracji niekorzystnej mo-
żemy mówić jedynie o wzroście ryzyka zachorowania a nie o „wydaniu wyroku” o przyszłym 
zachorowaniu. 

Warto wspomnieć  o  kilku  „nie-genetycznych”  czynnikach  ryzyka wystąpienia  choroby 
Alzheimera. Należą tu naczyniopochodne uszkodzenia mózgu, które nie tylko mogą „same 
w  sobie”  doprowadzić  do  powstania  tzw.  otępienia  naczyniowego,  ale  także  są  uznawane 
za czynnik ryzyka rozwoju choroby Alzheimera. Są związane m.in. z takimi zjawiskami jak 
nikotynizm, nadwaga i otyłość, brak aktywności fizycznej, nieleczone prawidłowo nadciśnie-
nie tętnicze i inne choroby układu sercowo-naczyniowego czy cukrzyca. Na rozwój choroby 
Alzheimera mogą wpływać przebyte w przeszłości urazy czaszkowo-mózgowe z utratą przy-
tomności czy niska aktywność człowieka w toku życia – i chodzi tu nie tylko o aktywność ty-
powo intelektualną, ale także społeczną i ruchową. Czynnikiem ryzyka zachorowania na cho-
robę Alzheimera mogą być więc nie tylko geny, ale i styl życia. Dobra informacja jest taka, 
że na styl życia możemy mieć aktywny wpływ – a na pewno większy niż na posiadane geny. 

Podsumowując, jeżeli na chorobę Alzheimera chorowała matka, a nawet matka i babka, 
i prababka, to nie możemy „wróżyć”, że zachorują również dzieci. Większość otępień w prze-
biegu  choroby Alzheimera mających  początek  po  65.  r.ż.  to  tzw.  przypadki  spontaniczne, 
a więc niezwiązane z działaniem „genów sprawczych”. Na  ich powstanie prawdopodobnie 
wpływ miała kumulacja licznych czynników ryzyka – w tym być może miał swój udział „gen 
podatności” APOE, ale niekoniecznie. Każdy przypadek jest  inny i wymaga indywidualnej 
analizy. Jeżeli chcemy zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę Alzheime-
ra,  warto  skupić  się  na  przeciwdziałaniu występowania  zidentyfikowanych  „nie-genetycz-
nych” czynników ryzyka związanych ze stylem życia. Dbajmy np. o zdrowie układu sercowo-
-naczyniowego, prawidłową masę ciała i dietę, aktywność ruchową, intelektualną i społeczną 
oraz w miarę możliwości unikajmy urazów głowy.
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7. 
Czy otępieniu można zapobiec?

U wielu osób, które miały styczność z pacjentem z chorobą otępienną, pojawiają się obawy 
przed zachorowaniem na „to samo”. U bliskich chorego, a nawet samych chorych na początku 
procesu otępiennego, pojawiają się z kolei pytania, czy można było coś zrobić, żeby otępie-
nie nie wystąpiło. Jeśli tak, to co? Chory sam jest sobie „winny” czy może nie miał wpływu 
na pojawienie się choroby? Czy otępieniu można w ogóle zapobiegać?

Prawdopodobieństwo  wystąpienia  otępienia  wzrasta  wraz  z  wiekiem,  ale  pamiętajmy, 
że otępienia nie „wywołuje” wiek sam w sobie. Z upływem lat dochodzi raczej do kumulacji 
tzw. czynników ryzyka rozwoju otępienia. Szacuje się, że w Polsce na otępienie cierpi ponad 
500 tys. osób, z czego u ok. połowy rozpoznano otępienie w przebiegu choroby Alzheimera. 
Oznacza to, że u ok. 250 tys. osób otępienie jest wywołane uszkodzeniem mózgu o innej etio-
logii (pochodzeniu) niż choroba Alzheimera. Każda choroba wywołująca otępienie ma nieco 
inne czynniki ryzyka – np. u jednej osoby otępienie wynika z udaru mózgu, u innej z urazu 
czaszkowo mózgowego, a jeszcze kolejnej z pierwotnej choroby neurodegeneracyjnej (czyli 
takiej, która niszczy właśnie „docelowo” mózg, jak np. choroba Alzheimera czy zwyrodnienie 
czołowo-skroniowe). 

W worku „otępienie” kryją się stany o  różnym obrazie  i  różnych przyczynach. Jednym 
przyczynom łatwiej zapobiegać, bo w większym stopniu poddają się naszej kontroli, a prze-
ciwdziałanie innym jest trudne lub w ogóle niemożliwe. Do szuflady „bardziej kontrolowal-
nych”  przyczyn możemy wrzucić  np.  piractwo  drogowe,  prowadzenie  po  alkoholu,  jazdę 
na  rowerze  / koniu  / motorze bez kasku, narażanie się na zatrucia substancjami psychoak-
tywnymi / toksycznymi, podtopienia czy ryzykowne popisy w towarzystwie (ludzka fantazja 
nie  zna granic)  – mogą one powodować niedotlenienie  lub mechaniczne uszkodzenie mó-
zgu. Nie wszystkie wypadki oczywiście możemy kontrolować (co wynika z definicji słowa 
„wypadek”), ale warto minimalizować ich ryzyko. Natomiast szuflada „niekontrolowalnych” 
przyczyn to przede wszystkim geny – część genów „wywołuje” pewne choroby otępienne, 
część genów po prostu zwiększa ryzyko wystąpienia otępienia, a jeszcze inne geny stanowią 
czynnik ochronny przed zachorowaniem. Nie mamy wpływu na to, jaką konstelację genów 
odziedziczyliśmy. 

Wyróżniłabym jeszcze trzecią – może najważniejszą szufladę czynników ryzyka otępie-
nia  –  szufladę,  do której  niechętnie  zaglądamy,  bo  związana  jest  ona  ze  stylem życia.  Jak 
mamy żyć, żeby dbać o mózg? Najczęstszym typem otępień (po tych wywołanych chorobą 
Alzheimera) są otępienia naczyniopochodne oraz mieszane (nakładanie się np. naczyniowych 
uszkodzeń mózgu i alzheimerowskich). Mózg i układ sercowo-naczyniowy są nierozerwalnie 
związane  –  kondycja  układu  sercowo-naczyniowego  szybko  przekłada  się  na  stan mózgu. 
Dobrze  byłoby  zatem  kontrolować  ciśnienie  tętnicze  krwi,  poziom  cukru,  profil  lipidowy,  
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wykonywać  regularnie zalecane badania profilaktyczne  i przesiewowe, a  jeśli  zauważy  się 
niepokojące  objawy  –  starać  się  zdiagnozować  problem  i  stosować  się  do  zaleceń  specja-
listów, konsultować z nimi swoje wątpliwości  i obawy, zadawać pytania na  temat swojego 
stanu zdrowia. 

Ważne jest utrzymywanie prawidłowej masy ciała, ruch na świeżym powietrzu (coraz wię-
cej badań pokazuje, że jest on dla mózgu ważniejszy niż poziom wykształcenia) oraz zdrowa 
dieta (wskazuje się na dobroczynny wpływ diety śródziemnomorskiej) i ograniczenie spoży-
cia cukrów prostych. Jeśli nie jest to oczywiste, to przypominam też o wykluczeniu substancji 
psychoaktywnych – papierosów, alkoholu i innych. Mózg na każdym etapie życia potrzebuje 
aktywności  –  aktywności  poznawczej  (związanej  przede wszystkim  z  kreatywnością,  roz-
wiązywaniem nowych problemów, nauką języków obcych) i społecznej (kontakty z innymi 
ludźmi to ogromna stymulacja dla mózgu!). Stres i wysoki poziom kortyzolu („hormonu stre-
su”) może negatywnie wpływać na stan mózgu (i całego organizmu) – nie powiem, że należy 
unikać stresu, bo jest to idea piękna, lecz utopijna. Można natomiast uczyć się efektywnych 
i zdrowych strategii radzenia sobie ze stresem oraz modyfikowania swojego środowiska tak, 
by lepiej pasowało do naszego temperamentu i osobowości – pomocny może okazać się w tym 
psycholog lub psychoterapeuta. 

Podsumowując, na pewne czynniki ryzyka rozwoju otępienia nie mamy wpływu (np. geny, 
wypadki,  niektóre  choroby).  Z  perspektywy  specjalisty  jednak  największy  smutek  i  złość 
odczuwam,  patrząc  na  uszkodzenia  mózgu  wynikające  z  przyczyn,  którym  (przynajmniej 
do pewnego stopnia) można było zapobiec. Mam wrażenie, że hasła propagujące zdrowy styl 
życia (zdrowe odżywianie się, ruch, badania profilaktyczne, aktywność umysłowa) stały się 
już tak wyświechtane, że tracą na znaczeniu. Może są banalne, ale nadal prawdziwe. Uświa-
damia mi to dobitnie każdy pacjent, u którego można domniemać, że otępienie rozwinęło się 
właśnie w związku z niehigienicznym stylem życia (i myślę tu nie tylko o seniorach, ale też 
osobach w 3. czy 4. dekadzie życia). Starajmy się nie myśleć w sposób czarno-biały (wszyst-
ko albo nic) – „skoro moja babcia miała chorobę Alzheimera, a matka udar, to ja pewnie też 
jestem w grupie ryzyka, więc już nie warto o siebie dbać”. Redukcja ryzyka otępienia to bu-
dowanie „ochronnego buforu” z malutkich cegiełek od czasu życia płodowego aż po śmierć. 
Zawsze warto dbać o utrzymanie mózgu w jak najlepszym stanie. Nawet jeśli wystąpi jakiś 
problem zdrowotny, to w im lepszej ogólnej kondycji w niego „wchodzimy”, tym lepsze jest 
z  reguły  rokowanie  i  łagodniejszy przebieg choroby – w dużej mierze  sprawdza się  to  też 
w przypadku chorób otępiennych. 
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8. 
Czy wyższe wykształcenie chroni 

przed zachorowaniem na otępienie?

Jednym  z  mitów  na  temat  zespołów  otępiennych,  szczególnie  w  przypadku  otępienia 
w chorobie Alzheimera, jest przekonanie, że osoby lepiej wykształcone są obarczone mniej-
szym ryzykiem zachorowania niż osoby z niższym poziomem wykształcenia. Ponadto, zaleca 
się przecież uprawianie „aktywności umysłowej” w ramach dbania o zdrowie mózgu. Okazu-
je się, że relacje poziomu wykształcenia czy aktywności poznawczej z zespołami otępiennymi 
są nieco bardziej skomplikowane niż się powszechnie wydaje. 

Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że nie ma pełnej odpowiedniości między lokalizacją 
i  rozmiarem uszkodzenia mózgu a obserwowanymi objawami. To oznacza, że  jeśli znaleź-
libyśmy dwie osoby z niemal identycznymi uszkodzeniami mózgu, to ich objawy i poziom 
funkcjonowania mógłby być różny. Dzieje się tak, ponieważ nie ma dwóch takich samych mó-
zgów. Mózg każdego człowieka kształtowany jest bowiem nie tylko przez geny, ale w ogrom-
nej mierze  także przez doświadczenia – wszystkie doświadczenia, począwszy  już od życia 
zarodkowego, wpływają na kształt  i  stan naszych mózgów w chwili obecnej. No a nie ma 
dwóch osób – nawet jeśli weźmiemy pod uwagę bliźnięta jednojajowe, które dysponowałyby 
nie  tylko  identycznymi  genami,  ale  i  identycznym bagażem doświadczeń. Dlatego  też  tak 
trudno „wróżyć”, jakie dokładnie skutki będzie mieć uszkodzenie mózgu u konkretnego pa-
cjenta i zawsze wymaga to indywidualnej oceny. 

W badaniu (neuro)psychologicznym zawsze pyta się m.in. o rzeczy takie, jak poziom wy-
kształcenia, przebieg edukacji, ewentualne problemy w toku nauki, ogólny stan zdrowia oraz 
całożyciową aktywność (umysłową, fizyczną, społeczną) – w tym pasje, hobby, znajomość 
języków obcych, styl życia, itp. W ten sposób chcemy oszacować prawdopodobne „zasoby 
poznawcze”, którymi dana osoba dysponuje czy dysponowała przed uszkodzeniem mózgu. 
Nieco  inną normę przyjmiemy dla osoby, która np. ukończyła  jedynie  szkołę podstawową 
i nie podejmowała żadnej aktywności intelektualnej przez resztę życia, a inną dla profesora 
wykładającego na uniwersytecie, władającego biegle trzema językami. Co innego znaczy też 
na przykład stwierdzenie w badaniu „trudności w liczeniu” u osoby, która już w szkole ledwo 
zdawała  z matematyki,  a  czym  innym u nauczyciela  przedmiotów  ścisłych. W pierwszym 
przypadku być może nie mamy nawet do czynienia z żadną patologią, a ze swoista normą dla 
tej konkretnej osoby – od dziecka była słaba z matmy, nie lubiła tego przedmiotu, nie był jej 
potrzebny. Natomiast w drugim przypadku, wystąpienie nawet lekkich trudności w liczeniu, 
może dramatycznie pogorszyć funkcjonowanie zawodowe pacjenta i być może jest to prze-
słanka świadcząca o początkach procesu otępiennego. Z tego względu diagnostę zwykle inte-
resuje, jak pacjent funkcjonował intelektualnie w toku całego wcześniejszego życia.

Jednak szacując zasoby poznawcze pacjenta, chcemy również ocenić jego tzw. „bufor po-
znawczy”, czyli coś, co w uproszczeniu możemy określić, jako „mózgowy zapas”, z którego 
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dana osoba może tracić zanim pojawią się objawy toczącego się procesu neurodegeneracyj-
nego.  Im większym buforem poznawczym dysponujemy,  tym większa  jest możliwość  tzw. 
funkcjonalnej reorganizacji mózgu – kiedy określone neurony zostają zabite przez chorobę, 
są w zapasie inne, które mogą starać się przejąć funkcję „poległych kolegów” i kompensować 
ich brak. Duże znaczenie mają w tym tzw. „połączenia redundantne” pomiędzy komórkami 
nerwowymi, czyli połączenia nadmiarowe w stosunku do absolutnego minimum. Im większy 
bufor poznawczy, tym gęstsza jest sieć takich połączeń pomiędzy neuronami, a więc znowu 
– kiedy impuls nerwowy nie może „przejść” jedną drogą, bo została zniszczona, to może pró-
bować drogą zapasową. 

U osób, które w toku życia nie zbudowały dużego bufora poznawczego – takich „obocz-
nych dróg” po prostu nie będzie i kiedy obumrze ich jedyny „garnitur” neuronów i połączeń, 
to od razu zaowocuje to wystąpieniem jakichś objawów (np. niemożnością wydobycia okre-
ślonego słowa). Weźmy prosty przykład. Jeżeli ktoś jest, jak to się potocznie mówi „oczytany” 
i na słowo „kłótnia” zna kilka synonimów (np. awantura, afera, burda, chryja, draka, heca, 
jatka, niesnaska,  scysja,  starcie, utarczka,  zwada,  różnica zdań,  szermierka  słowna,  zgrzyt, 
drama, itp.), to jeśli akurat zapomni słowa „kłótnia”, nadal ma dużą szansę, że „wydobędzie” 
jakiś  jego odpowiednik  i da radę się swobodnie wysłowić – otoczenie nie zauważy nawet, 
że był jakiś problem. A jeżeli osoba na „kłótnię” całe życie mówiła tylko „kłótnia” i zapomni 
tego  jedynego  określenia,  to  będzie musiała  się  ratować  protezami  typu  „ten  tego,  no,  no 
wiesz, tam wczoraj, co oni krzyczeli”. 

Im bardziej jesteśmy w toku życia aktywni umysłowo, tym bardziej „plastyczny” staje się 
mózg. W przypadku mózgu jak na dłoni widać zastosowanie stwierdzenia „use it or lose it”, 
czyli „używaj albo stracisz”. Nieużywana tkanka nerwowa zanika. Utrzymywanie zbędnego 
balastu byłoby z punktu widzenia natury nieekonomiczne. Natomiast im bardziej zaangażo-
wane w pracę są neurony, tym więcej wydziela się pomiędzy nimi tzw. mózgowego czynnika 
neurotroficznego (BDNF – brain-derived neurotrophic factor), który podtrzymuje przy życiu 
aktywne komórki nerwowe i sprzyja tworzeniu nowych połączeń pomiędzy nimi. Zaobserwo-
wano, że najcenniejsze dla budowania buforu poznawczego są takie wysiłki umysłowe, które 
wiążą się z twórczym rozwiązywaniem problemów, kreatywnością, „filozofowaniem”, nauką 
języków obcych, grą na instrumentach i interakcjami społecznymi. Wynika z tego ważna uwa-
ga – nie zawsze formalnie wyższy poziom wykształcenia oznacza większy bufor poznawczy. 
Czy ktoś mógł dojść do tytułu profesora dość biernie i sztywno, w powtarzalny sposób i po li-
nii najmniejszego oporu, spełniając minimum koniecznych wymagań? A ktoś inny poprzestać 
na maturze, ale pozostać ciekawym świata i ludzi, prowadzić życie bogate w nowe doświad-
czenia czy podróże? Oczywiście. Dlatego nie wystarczy patrzeć na życiową aktywność inte-
lektualną w sposób ilościowy i poprzestać na pytaniu o uzyskany poziom wykształcenia czy 
liczbę lat edukacji, ale przede wszystkim jakościowo, rozważając, jak właściwie dana osoba 
funkcjonowała.

Tyle  teorii. A  jak w praktyce  prezentuje  się  relacja  dużego bufora  poznawczego  i  cho-
roby  neurodegeneracyjnej? Po  pierwsze,  żaden poziom zasobów  intelektualnych nie może 
zapobiec zachorowaniu na chorobę otępienną. Natomiast w znaczący sposób może zmienić 
obraz i przebieg otępienia. Z reguły im większe były „zasoby przedchorobowe”, tym wolniej 
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postępuje choroba – mózg zwyczajnie „ma z czego tracić”. To jakby porównać długość lotu 
dwóch piłek, kiedy jedna była zrzucona z parteru, a druga z dachu wieżowca. Jest więc szansa, 
że objawy staną się widoczne później, słabiej i będą wolniej narastać. Osoba taka potrafi le-
piej kompensować swoje deficyty – ma po prostu szerszy wachlarz sposobów rozwiązywania 
różnych problemów. Niekiedy obserwuje się też (np. w chorobie Alzheimera) niejako „niehar-
monijne” pogarszanie się. Osoba o dużych zasobach poznawczych może już na przykład nie 
zapamiętywać w ogóle bieżących wydarzeń i gubić się w przestrzeni, jak malutkie dziecko, 
ale nadal dysponować imponującą wiedzą o świecie lub chociaż dziedzinie, w której się spe-
cjalizowała oraz dość bogatym słownictwem. 

Jednak posiadanie znacznego buforu poznawczego ma też swoją ciemniejszą stronę. Pa-
cjenci tacy często na samym początku choroby starają się radzić sobie sami i ukrywać swoje 
problemy – nieraz maskują się tak dobrze, że bliscy zupełnie nie zauważają, że dzieje się coś 
złego. Co za tym idzie, osoby te mogą trafiać do specjalisty znacznie później niż faktycznie 
powinny, a to opóźnia postawienie diagnozy i wdrożenie leczenia. Również dla specjalistów 
pacjent z dużym buforem poznawczym bywa większym wyzwaniem, ponieważ powszechnie 
stosowane testy przesiewowe mogą „nie wyłapać” jego trudności, a przynajmniej nie oddać 
pełnego obrazu sytuacji. Trzeba brać na to poprawkę w badaniu. Bywa, że dla ludzi pracu-
jących intelektualnie przez całe życie, nagłe pogorszenie na tym właśnie polu, dramatycznie 
pogarsza ich jakość życia – uniemożliwia kontynuowanie kariery zawodowej czy ukochanych 
pasji. To, co dla „normy” jest lekkim deficytem, takie osoby może zupełnie wykluczyć z do-
tychczasowego życia. Co się z tym wiąże? Możemy zaobserwować reakcje lękowe, depresyj-
ne czy też tendencje samobójcze. 

Podsumowując, nie ma dwóch takich samych mózgów. Poziom zgromadzonych w toku 
życia zasobów intelektualnych istotnie zmienia funkcję i strukturę mózgu, budując tzw. bufor 
poznawczy, który sprawia, że jeżeli przydarzy się nam jakieś uszkodzenie czy choroba neuro-
degeneracyjna, to generalnie dysponujemy większą ilością narzędzi do radzenia sobie z defi-
cytami. Może to opóźnić wystąpienie objawów otępienia, sprawić, że będą „lżejsze” i wolniej 
narastające. Niestety  jednak nie  jest  to czynnik chroniący przed rozwinięciem zespołu otę-
piennego w ogóle. Nawet osoba z najwyższym możliwym wykształceniem i najaktywniejsza 
intelektualnie może zachorować na otępienie. Zmianie ulegnie natomiast obraz choroby. I tu 
bardzo ważna  jest  czujność w przypadku  takich osób  i  szczególnie uważne pochylenie  się 
nad ich subiektywnymi skargami na pojawiające się problemy poznawcze, żeby nie przegapić 
początku zespołu otępiennego i w porę wdrożyć dostępne oddziaływania terapeutyczne. 
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9. 
Jak wygląda pierwszy etap otępienia 

w chorobie Alzheimera?

Dla osób, niemających na co dzień kontaktu z pacjentami otępiennymi, cały ten „problem 
opieki” może wydawać się dość mglisty. Oczami wyobraźni często widzą staruszkę zawiniętą 
w kocyk, siedzącą w bujanym fotelu, która po prostu nie pamięta do końca, kim jest i co jadła 
na obiad, ale ucieszy się z podania jej tej słynnej „szklanki wody”. No więc o co tyle krzy-
ku? Temat chorób otępiennych czy neurologicznych rzadko podejmowany  jest w mediach, 
a jeszcze rzadziej przedstawiany zgodnie z rzeczywistością. Realne życie przekracza bowiem 
zdecydowanie zakres wyobraźni twórców filmowych. Trudno sobie wyobrazić, jak wygląda 
w praktyce codzienność chorego i jego bliskich.

Jak zatem wygląda życie osoby cierpiącej na chorobę otępienną i jej opiekunów? Po pierw-
sze, scenariuszy jest tyle, ilu jest chorych. Nawet w tej samej fazie otępienia w przebiegu tej 
samej choroby funkcjonowanie dwóch osób może się istotnie różnić, co jest uwarunkowane 
wieloma czynnikami. Generalnie jednak przyjęło się dzielenie procesu otępiennego na etapy. 
Pozwalają one przybliżyć w skrócie, jak dany chory mniej więcej obecnie funkcjonuje. Opi-
szę owe etapy na przykładzie otępienia w przebiegu choroby Alzheimera, które jest najczę-
ściej spotykaną i najdokładniej poznaną formą otępienia. 

Zanim zaobserwujemy jakiekolwiek objawy otępienia, musi zginąć odpowiednio dużo ko-
mórek nerwowych (neuronów) w mózgu. Neurony umierają z powodu odkładania się w nich 
i pomiędzy nimi różnych patologicznych białek. Białka te gromadzą się, zaburzają metabo-
lizm i funkcję neuronów, doprowadzają w końcu do ich śmierci i zaniku. Szacuje się, że cały 
ten proces bezobjawowego narastania patologicznych zmian w mózgu trwa przeciętnie kilka-
naście lat i nazywa się go etapem utajenia. W tym okresie nie widać „na zewnątrz” żadnych 
niepokojących symptomów, ponieważ mózg dysponuje pewną ilością „nadmiarowych” neu-
ronów, które dają radę „dźwigać” obowiązki niewydolnych już kolegów. Ale tylko do czasu. 

Ostatecznie  mechanizmy  kompensacyjne  mózgu  stopniowo  stają  się  niewystarczające. 
Wchodzimy wtedy w okres tzw. prodromalny, kiedy już „coś zaczyna się dziać”. Uszkodze-
nie mózgu powoli objawia się na zewnątrz w postaci zmian w funkcjonowaniu chorej osoby. 
Zmiany te  jednak bywają bardzo „nieswoiste”, czyli niby coś jest nie  tak, ale  trudno przy-
pisać to jeszcze do konkretnej jednostki chorobowej. Czasem trudno to odróżnić od reakcji 
na tzw. czynniki sytuacyjne, czyli np. stres, przemęczenie, nadmiar obowiązków, jakąś stratę 
czy nagłą  zmianę w życiu. Mogą  to być objawy, których każdy z nas  czasem doświadcza 
– lekka drażliwość, roztargnienie, zniechęcenie czy smutek, utrudnione uczenie się. Niekiedy 
obserwowane symptomy mogą być wyraźniejsze i typowe dla innych chorób, jak np. depresji. 
Bywa, że w badaniu można stwierdzić łagodne zaburzenia poznawcze (MCI – mild cognitive 
impairment),  które mogą,  ale  nie muszą  być  zapowiedzią  otępienia. Dobrze,  gdyby  osoba 
doświadczająca takich zmian na wszelki wypadek zgłosiła się do specjalisty. Być może okażą 



Sonia Cieślik

24

się one „nieistotne klinicznie” lub fizjologiczne (typowe) dla wieku i/lub sytuacji życiowej. 
Ale jeżeli okaże się, że cokolwiek jest „na rzeczy”, wskazane jest przeprowadzanie regular-
nych badań kontrolnych i obserwacja stanu, aby nie przegapić początku choroby otępiennej 
i wdrożyć odpowiednie leczenie tak szybko, jak to możliwe. 

Lekkie stadium otępienia alzheimerowskiego w specjalistycznym badaniu nie budzi już ra-
czej żadnych wątpliwości – na tym etapie deficyty są dość łatwe do uchwycenia. Dla pobocz-
nych obserwatorów, którzy nie mają na co dzień kontaktu z chorym, jego choroba wcale nie 
musi się jednak wydawać oczywista. Znajomi lub dalsza rodzina mogą wręcz taką diagnozę 
negować, bo na spotkaniach rodzinnych czy w rozmowach telefonicznych chory wydaje się 
„normalny”. Dzieje się tak, ponieważ na tym etapie z reguły kompetencje społeczne pacjen-
tów są pozornie dobrze zachowane – mogą sprawnie posługiwać się zwrotami grzecznościo-
wymi  i niezbędnymi konwenansami, umiejętnie omijać  tematy  i zajęcia, w których słabiej 
sobie radzą oraz płynnie uzupełniać luki pamięciowe tzw. konfabulacjami (czyli niezamierzo-
nymi, ale dość logicznymi i na krótką metę spójnymi wstawkami, których nie należy mylić 
ze świadomym kłamstwem). Obserwujemy względnie dobrze zachowaną formę z niewielką 
zawartością treści. 

W życiu codziennym osoby na tym etapie nie są jednak w stanie wywiązywać się z dotych-
czasowych obowiązków zawodowych, załatwiać spraw urzędowych, zarządzać budżetem do-
mowym czy „ogarnąć” obsługi nowych sprzętów domowych. Mogą nadal radzić sobie w tych 
sferach, które mają „zautomatyzowane”, np. jeżeli ktoś całe życie zajmował się gotowaniem, 
to dalej może sobie dobrze z nim nieźle radzić, ale tylko gotując wyuczone dawniej potrawy 
i to na terenie tej kuchni, w której od 30 lat to właśnie robił. Widzimy więc pewną „sztampo-
wość” i „sztywność” zachowania. Jeżeli osoba może „jechać na autopilocie”, to sobie radzi, 
ale jeśli pojawia się jakaś nowość lub anomalia, to nie jest już w stanie elastycznie się do niej 
dostosować. Mózg przestaje się uczyć i rozwiązywać nowe problemy. 

Chory ma trudności w zapamiętywaniu bieżących wydarzeń, rozmów, obecnej daty, po-
wtarza te same wypowiedzi i pytania, gubi rzeczy i nie może ich znaleźć, bo nie pamięta, gdzie 
je schował, wielokrotnie powtarza te same czynności. Są to objawy typowe dla dominujących 
w chorobie Alzheimera deficytów pamięci epizodycznej świeżej, które wiąże się z uszkodze-
niem przede wszystkim przyśrodkowej okolicy płatów skroniowych z formacją hipokampa. 
Pamiętajmy, że takie zaburzenia nie są z początku zerojedynkowe – chory część rzeczy może 
zapamiętać, części wcale, a część zapamiętać „na jakiś czas” po czym zapomnieć. Pojawiają 
się trudności w wydobywaniu słów – zwłaszcza tzw. słów niskofrekwencyjnych, czyli rza-
dziej używanych na co dzień. Mowa  staje  się mniej płynna  i uproszczona,  ale  rozumienie 
języka nadal jest dość dobrze zachowane.

Choroba Alzheimera  „upodobała  sobie”  również  okolice  ciemieniowe  kory mózgowej, 
które związane są ze zdolnościami wzrokowo-przestrzennymi. Chory zaczyna mieć problemy 
z przerysowywaniem figur, układaniem puzzli (i temu podobnych zajęciach), posługiwaniem 
się tradycyjnym zegarkiem, orientacją w przestrzeni – możliwe jest mylenie drogi i - poten-
cjalnie bardzo niebezpieczne – gubienie się. Na nieco dalszym planie, ale również obecne są 
deficyty funkcji uwagowych i tzw. wykonawczych. Oznacza to, że pacjent jest „roztargnio-
ny”,  „nie  zauważa”  szczegółów  i  niuansów,  jego  pole  uwagi  zawęża  się  do  pojedynczych 
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i najbardziej wyrazistych bodźców, spada zdolność podzielności i przerzutności uwagi – może 
wykonywać  tylko  jedną,  prostą  czynność  na  raz. Ma problemy  z  zaplanowaniem  swojego 
działania,  dobraniem  optymalych  strategii,  przewidywania  konsekwencji  czy  wyhamowa-
niem (powstrzymaniem) zachowań i reakcji impulsywnych (w tym ekspresji emocji czy nie-
wybrednych komentarzy). Pogarszają się  też kompetencje związane z empatią  i  tzw.  teorią 
umysłu – chory staje się coraz bardziej egocentryczny, skupiony na własnych potrzebach (i to 
często  tylko  tych  najbardziej  przyziemnych), ma  problemy  z  określeniem  swoich  emocji, 
trudno mu przyjąć perspektywę innej osoby czy zrozumieć uczucia i zachowania innych ludzi.

To, co bywa zupełnie niezrozumiałe, dla otoczenia, to fakt, że chory może o tym wszyst-
kim, co się z nim dzieje nawet nie wiedzieć. Wydaje się niebywałym, że możemy nie pamiętać 
niczego, co robiliśmy poprzedniego dnia ani który mamy teraz rok i - albo uzupełnić te luki ja-
kimiś nieprawdziwymi faktami, albo przyznać, że nie pamiętamy, ale w sumie się tym specjal-
nie nie przejąć. A jednak w świecie zaburzeń neuropsychologicznych jest to sytuacja wcale 
nierzadka. Nazywamy to brakiem wglądu w objawy lub brakiem krytycyzmu względem nich. 
Część chorych na samym początku miewa jednak zachowany wgląd w to, co się z nimi dzieje 
(przynajmniej do pewnego stopnia). Zwykle wiedza ta powoduje ogromny lęk, frustrację czy 
reakcje depresyjne. Pacjenci często starają się też maskować deficyty, które zauważają, np. 
przez stosowanie kalendarzy, notatek, alarmów, proszenia o pomoc innych osób czy też wyco-
fywania się z aktywności, które stają się dla nich zbyt trudne. Takie „maskujące zachowania” 
sprawiają, że nieraz otoczeniu trudno w porę zauważyć, że coś złego dzieje się z daną osobą. 

Na etapie lekkiego otępienia chory zdecydowanie wymaga już pomocy ze strony opiekuna 
– przynajmniej pomocy dochodzącej w wymiarze kilku godzin dziennie. Przede wszystkim 
w załatwieniu  spraw „w świecie  zewnętrznym”  takich  jak dokonywanie opłat,  załatwianie 
spraw urzędowych, korzystanie z różnych usług i świadczeń, czy choćby robienie zakupów 
i wizyty u lekarzy oraz – co ważne – niezbędna jest kontrola przyjmowania leków. Niektórzy 
pacjenci będą potrzebowali  też przynajmniej dozoru w zakresie wykonywania prac domo-
wych, dbania o higienę osobistą czy prawidłowego odżywiania się i picia. Idealną sytuacją 
byłoby, gdyby chory na tym etapie nie mieszkał już sam, ponieważ w przypadku większości 
pacjentów wiąże się to z dużym ryzykiem – np. zaginięcia, bycia okradzionym, zalania miesz-
kania, wybuchu gazu, itp. To, że podopieczny mówi, że sobie z czymś radzi (np. że przyjmuje 
leki), wcale nie musi oznaczać, że tak jest – opiekun niestety powinien wszystko osobiście 
weryfikować (być może dyskretnie, ale skutecznie).

To,  jak długo będziemy obserwować objawy  typowe dla  lekkiego stadium otępienia al-
zheimerowskiego jest trudne do przewidzenia – ogólnie od kilku miesięcy do kilku lat. Zależy 
to od bardzo wielu  czynników,  a każdy pacjent wymaga  indywidualnej oceny  i  podejścia. 
Badania wskazują, że wczesne wdrożenie trafnego leczenia farmakologicznego, zapewnienie 
choremu szerokiego wachlarza oddziaływań pozafarmakologicznych oraz otoczenie go do-
stosowaną do jego potrzeb opieką pozwala na jakiś czas złagodzić objawy i spowolnić postęp 
procesu otępiennego, co jest w tym przypadku głównym celem terapii. Niemniej jednak prę-
dzej czy później choroba postąpi dalej i podopieczny wejdzie w tzw. umiarkowane, a następ-
nie głębokie stadium otępienia.
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10. 
Jak wygląda umiarkowane i głębokie stadium 

otępienia alzheimerowskiego?

Wraz z nieuniknionym postępem choroby objawy widoczne w jej początkowym stadium 
stopniowo narastają, a ogólne funkcjonowanie chorego się pogarsza. Wchodzi on w stadium 
umiarkowanego  otępienia.  Na  tym  etapie  deficyty  poznawcze  i  nieadekwatne  zachowania 
zwykle stają się już dość oczywiste nie tylko dla bliskich chorego i specjalistów, ale również 
dla pobocznych obserwatorów. Podopieczny absolutnie nie może mieszkać  sam, ponieważ 
wymaga opieki w wymiarze kilkunastu godzin na dobę, a pomoc staje się niezbędna nawet 
przy wykonywaniu codziennych czynności takich, jak szykowanie posiłków, jedzenie i picie, 
utrzymywanie higieny osobistej, dobór i zakładanie ubrań, organizacja aktywności w ciągu 
dnia, podawanie leków. Chory nie może wychodzić na zewnątrz samodzielnie, a również po-
zostawienie go samego w domu (choćby na godzinę) powinno być poprzedzone specjalny-
mi przygotowaniami  (np.  uniemożliwienie  otwarcia  okien  i  drzwi,  odcięcie  dopływu gazu 
i wody, zabezpieczenie kontaktów elektrycznych, leków i wszelkich potencjalnie niebezpiecz-
nych przedmiotów). W kontekście zapewnienia bezpieczeństwa chorego możemy porównać 
do dziecka w wieku 3-6 lat, ale jeżeli chodzi o stosunek do niego – nie możemy zapominać, 
że dzieckiem nie jest. Większość chorych bardzo długo zachowuje tożsamość osoby dorosłej, 
ma potrzebę decydowania o sobie  i nie znosi dobrze prób „infantylizacji”. Z  tego powodu 
niektórzy podopieczni nie  tolerują wykonywania ćwiczeń na materiałach, które pierwotnie 
dedykowane były dzieciom czy mówienia do nich z użyciem nadmiaru zdrobnień.

W stadium umiarkowanym osoba nie ma już głębszej świadomości własnej choroby. Z jed-
nej strony jest to pocieszające, ponieważ znikają związane z tym trudne dla chorego emocje, 
ale niekiedy pojawiają się inne problemy – przede wszystkim związane z oporem. Skoro nic mi 
nie jest, to dlaczego mam brać leki? Dlaczego mam nie wychodzić samodzielnie z domu i nie 
prowadzić samochodu? Dlaczego mam nosić pampersa i chodzić na badania? Dlaczego moje 
własne dzieci czy partner mają mi teraz mówić, co mam robić? Z jakiej okazji nie mogę już 
mieszkać we własnym mieszkaniu? Niektórzy chorzy potrafią reagować wręcz agresją na pró-
by pomocy ze strony opiekuna. Nawet jeśli udaje się otoczyć ich opieką, to w zamian za swoją 
ciężką pracę opiekun nie ma co liczyć na specjalną wdzięczność podopiecznego. Jest dobrze, 
jeżeli ten pozwala się po prostu sobą zajmować i pozostaje w miarę otwarty na sugestie opiekuna.

Większość pacjentów w umiarkowanym stadium ma już całkowicie zniesioną orientację 
w czasie (nie znają daty) i niepełną orientację w miejscu (być może znają jedynie kraj i mia-
sto). Orientacja w czasie i miejscu zdaje się zanikać w schemacie „od szczegółu do ogółu” 
(np. dzień miesiąca → miesiąc → pora roku → rok). Chorzy nie potrafią również jej w żaden 
sposób wydedukować – mogą widzieć śnieg za oknem i zgadywać, że mamy lato, a dokładnie 
to październik. Również tzw. orientacja co do własnej osoby jest poważnie zaburzona – chory 
nie potrafi podać swojego wieku, często również pełnej daty urodzenia. Pytany o szczegóły 
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swojego obecnego życia, nie umie odpowiedzieć, konfabuluje (nieświadomie uzupełnia luki 
w pamięci nieprawdziwymi danymi) lub podaje informacje, które były prawdziwe, ale jakieś 
20 lat temu. To dość częste, że na przykład chora 75-latka opowiada, że mieszka z dwójką 
małych dzieci i pracuje w szwalni. Przy czym nie przeszkadza jej to równocześnie nadal roz-
poznawać swoich dorosłych dzieci jako właśnie dzieci oraz ich dzieci jako własnych wnuków. 
Pojawia się tu wiele niespójności i nie jest to niczym dziwnym w przebiegu otępienia. 

Skróceniu ulega czas odroczenia, po którym chory jest w stanie odpamiętać materiał. Ozna-
cza to, że jakaś informacja, np. zdanie wypowiedziane przez opiekuna „Wychodzę do sklepu, 
będę za 20 minut” – z początku może faktycznie być utrzymana w pamięci od chwili wypowie-
dzenia tego zdania przed wyjściem, aż do powrotu opiekuna po tych 20 minutach. Wraz z postę-
pem choroby trwałość śladu pamięciowego spada. Ostatecznie już niemal nic nie przedostaje się 
do magazynów pamięci długotrwałej i chory pozostaje zdany na pamięć krótkotrwałą. W takiej 
sytuacji nie będzie miał pojęcia, gdzie zniknął jego opiekun już po dosłownie kilku minutach. 
Niektórzy pacjenci, podczas rozwiązywania ćwiczeń, gdy przechodzą na górę kolejnej strony, 
dziwią  się,  że „ktoś”  już uzupełnił przykłady na dole poprzedniej  strony. Tak. Te przykłady, 
które właśnie oni uzupełnili 30 sekund wcześniej. Wynika z tego, że nie ma sensu wydawanie 
poleceń podopiecznemu „na zaś”. Opiekun musi dostosować się do świata chorego, a cały ten 
świat zaczyna skupiać się wyłącznie na tym, co jest dosłownie „tu i teraz”. 

Nasileniu ulegają zaburzenia językowe. Pogłębia się zjawisko tzw. „pustej mowy” – pa-
cjent może mówić nawet dość płynnie i dużo, ale nie ma w tym zbyt wiele „twardej treści” 
(konkretnych danych, faktów, rzeczowników i nazw). Pojawiają się trudności w rozumieniu 
– przede wszystkim komunikatów dłuższych, gramatycznie złożonych, zawierających pojęcia 
abstrakcyjne i metaforyczne, czy z elementami humorystycznymi i ironicznymi. U niektórych 
chorych deficyty językowe mogą być szczególnie silnie wyrażone i przybierać postać tzw. afa-
zji anomicznej / amnestycznej – zdolności komunikacyjne takiej osoby są nieproporcjonalnie 
głębiej zaburzone niż pozostałe obszary jej funkcjonowania. Niezależnie czy mamy do czy-
nienia właśnie z wystąpieniem afazji czy „normalnym” deficytem językowym w przebiegu 
choroby Alzheimera, to zazwyczaj ekspresja języka jest bardziej zaburzona niż impresja. To 
oznacza, że podopieczny, który potrafi mało powiedzieć „od siebie”, może jeszcze względnie 
dużo rozumieć – więcej niż może nam się wydawać. Ponieważ nigdy nie wiemy do końca, 
ile z tego, co mówimy faktycznie trafia do chorego – świętą zasadą opiekunów rodzinnych 
i specjalistów powinno być: nie mówić o chorym przy chorym. A na pewno nie mówić o nim 
w sposób, który jako zdrowa osoba, mógłby odebrać jako krzywdzący. 

O  ile  niektórzy  chorzy  w  lekkim  stadium  są  jeszcze  w  stanie  wychodzić  samodzielnie 
z domu i przemieszczać się po stałych trasach, np. dom – sklepik osiedlowy – dom, to w sta-
dium umiarkowanym byłoby to już skrajnie ryzykowne. Niektórzy pacjenci potrafią się gubić 
nawet na terenie własnego mieszkania. Nasilają się objawy tzw. apraksji – oznacza to, że osoba 
nie potrafi świadomie wykonać różnych złożonych ruchów, które wcześniej miała opanowane. 
Kluczowe jest tu słowo „świadomie”. Weźmy za przykład wiązanie butów. Niektórzy opiekuno-
wie irytują się, gdy obserwują brak spójności w zachowaniu podopiecznego – raz potrafi sobie 
samodzielnie i sprawnie zawiązać buty, a jak akurat muszą gdzieś razem szybko wyjść, to już nie 
umie. Złośliwość? Nie. Jeżeli chory zawiąże te buty zupełnie się na tej czynności nie skupiając,  
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„jadąc na autopilocie”, używa nieco odmiennych struktur w mózgu  (które w  tej chorobie  są 
znacznie  lepiej  zachowane) niż kiedy ma buty zawiązać na polecenie  i w sposób  świadomy 
–  wtedy  może  doświadczyć  właśnie  objawu  apraksji.  Kolejnym  możliwych  objawów  jest 
agnozja wzrokowa, czyli niezdolność do rozpoznawania znanych dotychczas przedmiotów, np. 
konewki czy dzbanka. Chory może nie być więc w stanie znaleźć różnych rzeczy, nazwać ich, 
adekwatnie pokolorować obrazka czy podać nam tego, o co prosimy.

Jak widać objawów związanych z zaburzeniem funkcji poznawczych innych niż „zapomi-
nanie” jest w otępieniu mnóstwo i w znaczący sposób wpływają one na codzienne życie cho-
rego i jego otoczenia. Zwykle jednak to nie one są mimo wszystko największym problemem 
z perspektywy opiekunów. Otępieniu mogą bowiem towarzyszyć zaburzenia zachowania i psy-
chiczne (tzw. BPSD – behavioral and psychological symptoms of dementia), które wymagają 
osobnego zainteresowania i terapii. Objawy te mogą występować od samego początku procesu 
otępiennego lub pojawić się w dowolnym momencie, mogą zmieniać swój charakter i intensyw-
ność, jedne mogą przechodzić, a inne się pojawiać. Do najczęstszych zaburzeń z tej grupy za-
licza się m.in. drażliwość (dysforię), niepokój psychomotoryczny (np. wędrowanie, bezcelowa 
aktywność), apatia, bierność, depresja, lęki, agresja, labilność nastroju (jego duża chwiejność) 
czy objawy psychotyczne (urojenia i/lub omamy). Dość typowym w chorobie Alzheimera ro-
dzajem urojeń są urojenia okradania – chorzy, zwłaszcza, gdy nie mogą znaleźć różnych rzeczy, 
oskarżają otoczenie o ich kradzież. Ogólnie obserwuje się tendencję do tzw. „rozhamowania” 
zachowań, co ma związek z zanikiem struktur mózgu pełniących funkcję naszych „hamulców” 
(przede wszystkim mowa o korze przedczołowej). Mogą się zatem pojawiać niewybredne ko-
mentarze, wulgaryzmy,  żarty o podtekście  seksualnym, gwałtowne  i nieadekwatne ekspresje 
emocjonalne (w tym agresja) czy zachowania, które potocznie określilibyśmy jako „chamskie”, 
a przynajmniej nietaktowne. Nie należy tego jednak interpretować przez pryzmat „złej woli” czy 
„złośliwości” chorego – on nawet jakby chciał, to nie jest w stanie pewnych zachowań opanować 
i problemy z tym związane wymagają zwykle rozwiązań innych niż upominanie podopiecznego. 

Na  tym  etapie  choroby  zwykle  pojawiają  się  lub  nasilają  zaburzenia  rytmów dobowych. 
Stosunkowo często opiekunowie zgłaszają, że ich podopieczni cały dzień podsypiają natomiast 
„buszować” zaczynają w nocy. Jest to nie lada problem dla rodziny, ponieważ chorzy potrafią 
ubierać się, usiłować wychodzić z domu, sprzątać mieszkanie, gotować czy też w najlepszym 
wypadku po prostu kręcić się bez celu. Skutkuje to oczywiście licznymi nieprzespanymi noca-
mi opiekunów rodzinnych. Wystąpić mogą objawy tzw. zespołu parkinsonowskiego (to nie to 
samo, co choroba Parkinsona choć poniekąd ją przypomina), które wynikają z „wchodzenia” 
choroby Alzheimera w „głębiej” położone części mózgu (tzw. struktury podkorowe). Objawia 
się to m.in. zaburzeniami równowagi, postawy ciała i chodu, spowolnieniem psychoruchowym, 
drżeniami spoczynkowymi, sztywnością mięśni, zaburzeniami pracy zwieraczy, zredukowaną 
mimiką, monotonnym głosem i lekko niewyraźną mową. Najpoważniejszym następstwem wy-
stąpienia powyższych objawów mogą być upadki (skutkujące np. urazami głowy czy złama-
niami), co oznacza, że chorzy zaczynają wymagać asysty opiekuna również w zakresie prze-
mieszczania się po domu. Natomiast zaburzenia pracy zwieraczy wymagają zwrócenia większej 
uwagi na zachowania chorego związane z załatwianiem potrzeb fizjologicznych i higieną, a prę-
dzej czy później zabezpieczania podopiecznego przy pomocy chłonnej bielizny czy pampersów.
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Ostatnią fazą choroby otępiennej jest tzw. stadium głębokie. Na tym etapie coraz mniej-
szym problemem stają  się  deficyty poznawcze  i  zaburzenia  funkcjonowania w  sferze psy-
chicznej, a coraz bardziej palące stają się kwestie związane z zaopiekowaniem podstawowych 
potrzeb życiowych chorego. Zwykle podopieczny jest już w znikomym kontakcie słownym 
i emocjonalnym, sprawia wrażenie „zamkniętego w swoim świecie” lub „odciętego” od oto-
czenia zewnętrznego. Dochodzi do rozpadu zdecydowanej większości funkcji psychicznych 
i osobowości (mówimy wtedy o tzw. „otępieniu właściwym”). Wielu chorych w stadium głę-
bokim otępienia najlepiej czuje się w ciszy i spokoju, a nadmiar bodźców może budzić lęk 
lub agresję – mózg nie jest już w stanie odsiewać bodźców istotnych i nieistotnych oraz „ha-
bituować  się”  (przyzwyczajać)  do monotonnych  sygnałów  (np.  dochodzących  z  ulicy  czy 
telewizora). Powoduje to szybkie „przeciążenie systemu” i jest bardzo męczące dla chorego. 

Nasilają  się  objawy  zespołu  parkinsonowskiego.  Dołączyć mogą  zaburzenia  połykania 
(dysfagia), grożące zachłyśnięciami i wymagające od opiekuna specjalnego przygotowywania 
posiłków, modyfikacji sposobu podawania płynów, stosowania odpowiednich „zagęszczaczy” 
i odżywek (żywność medyczna), a nieraz także założenia sondy, przez którą pokarm będzie 
dostarczany bezpośrednio do żołądka. Pojawiają się niekiedy napady epileptyczne. Uszkodze-
nia głębszych (tzw. podkorowych) części mózgu są na tym etapie tak duże, że dochodzi do roz-
padu tzw. automatyzmów ruchowych, czyli na przykład zdolności do siadania, chodzenia czy 
przeżuwania pokarmu. Skutkuje to w końcowej fazie unieruchomieniem chorego – staje się on 
osobą leżącą, zdaną całkowicie na opiekę i pielęgnację ze strony opiekunów, którzy są zaan-
gażowani już całodobowo. Przewlekłe leżenie samo w sobie rodzi kolejne problemy w postaci 
ryzyka powstawania np. odleżyn, zatorowości, udarów czy zapalenia płuc. To właśnie powi-
kłania przewlekłego unieruchomienia są najczęściej przyczyną śmierci chorego otępiennie. 

Na przestrzeni lat, gdy podopieczny przechodzi przez kolejne stadia choroby, opiekunowie 
rodzinni zostają coraz bardziej zaangażowani w opiekę nad nim – od kilku godzin w ciągu 
dnia aż po opiekę całodobową. Zwiększa się nie tylko wymiar czasu opieki i nakłady finan-
sowe, ale także poziom trudności i różnorodność zadań stojących przed opiekunami rodzin-
nymi. Choroba ta wymaga, aby opiekun był jednocześnie empatycznym członkiem rodziny, 
pielęgniarką,  fizjoterapeutą,  psychologiem,  logopedą,  terapeutą  zajęciowym,  dietetykiem, 
farmaceutą i lekarzem kilku specjalności. Byłoby również dobrze, gdyby orientował się w za-
kresie prawa i pracy socjalnej. Są to standardy niemożliwe do spełnienia – dlatego tak ważne 
jest, by opiekun rodzinny otoczony był siecią wsparcia utworzoną ze wszystkich powyższych 
specjalistów, pozostałych członków rodziny  i przyjaciół, a  także zaangażował się w udział 
w grupach wsparcia dedykowanych opiekunom podopiecznych z chorobą otępienną. 
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11. 
Jak przebiega zdrowe starzenie się mózgu?

Bardzo powszechnym mitem związanym z otępieniem jest przekonanie, że jest ono po-
niekąd naturalnym tylko bardziej zaawansowanym etapem starzenia się i każdy prędzej czy 
później znajdzie się w takim właśnie stanie. Rodziny pacjentów w stanie otępienia potrafią 
usłyszeć nawet od specjalistów, że „w tym wieku tak już jest”. I niestety takie podejście może 
skutkować brakiem wdrożenia leczenia i należytej opieki. Podobnie pacjenci w wieku senio-
ralnym, którzy zgłaszają objawy bólowe niekiedy zostają zbyci  stwierdzeniem, że „w  tym 
wieku to normalne”. No i tak jak ból niezależnie od wieku pacjenta pozostaje objawem, czyli 
znakiem jakiejś patologii, podobnie stan otępienia nie staje się fizjologiczny (normalny) wraz 
z upływem lat. Im bardziej zaawansowany wiek, tym większe ryzyko kumulacji czynników 
ryzyka, które uszkadzają mózg i doprowadzić mogą do otępienia, ale wiek sam w sobie nie 
jest chorobą i otępienia nie wywołuje. 

Nie istnieje więc coś takiego jak „demencja starcza” – otępienie (inaczej demencja) zawsze 
ma jakiś powód, jakąś chorobę u swego podłoża (np. chorobę Alzheimera). Otępienie różni się 
od zdrowego (fizjologicznego) starzenia się mózgu nie tylko ilościowo, ale przede wszystkim 
jakościowo – to nie jest więc tak, że zdrowa starsza osoba „gubi się trochę”, a taka z otępie-
niem „gubi się bardzo”. Postaram się omówić w skrócie jak przebiega normalne starzenie się 
mózgu, ponieważ niewątpliwym faktem jest, że funkcjonowanie tego organu w wieku 20 czy 
30 lat niewątpliwie różni się od jego funkcjonowania w wieku 60 czy 70 lat. Należy po prostu 
odróżnić zmiany, które są faktycznie typowe dla danego wieku od tych świadczących o praw-
dopodobnym procesie otępiennym. 

Zacznijmy od tego, które funkcje poznawcze wraz z wiekiem ulegają pogorszeniu. ALE 
– mowa tu o lekkim (niekiedy niewidocznym dla otoczenia, a jedynie odczuwanym subiek-
tywnie) pogorszeniu, a nie o takim, które uniemożliwia wykonywanie dotychczasowych obo-
wiązków zawodowych i domowych oraz wypadanie z pełnionych ról społecznych. Od około 
50. roku życia można odczuć osłabienie:

1.   niektórych funkcji uwagowych (przede wszystkim podzielności i przerzutności uwagi) 
– większość osób zauważa przede wszystkim różnice w kwestii wykonywania wielu 
zadań  jednocześnie. O  ile w wieku 20  lat można było sprawnie wychodzić z domu 
do pracy  jednocześnie  się malując,  szukając kluczyków,  rozmawiając przez  telefon 
i zamykając drzwi nogą, to szansa na wykonanie tego w wieku 60 lat jest dość nikła. 
I nie jest to żadna patologia. Osoba starsza wykona te wszystkie zadania z równie do-
brym skutkiem, jednak będzie jej łatwiej, jeśli podzieli je na etapy i porozdziela. 

2.   tempa przetwarzania informacji i reagowania – oznacza to nieznaczny spadek szyb-
kości z jaką osoba analizuje docierające do niej bodźce oraz generuje reakcje na nie. 
Widać  często  „na  oko”,  że  seniorzy  załatwiają  różne  sprawy  zwyczajnie  wolniej  
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niż 40 lat wcześniej, ale nadal – załatwiają je dobrze. Potrzebują po prostu nieco wię-
cej czasu i nie ma w tym niczego złego. 

3.   tempa aktualizacji (wydobycia) zasobów pamięciowych – wraz z wiekiem nieustannie 
przyrasta ilość posiadanych informacji i doświadczeń, ale obserwuje się lekkie wydłu-
żenie czasu,  jaki  jest niezbędny do wydobycia ich z zasobów pamięci długotrwałej. 
Żartobliwie mówi się o zjawisku „memopauzy” (od ang. memory – pamięć) lub „pa-
mięci napadowej” – np. dana (zwykle rzadziej używana) nazwa, słowo czy nazwisko 
– owszem, przypomina się, ale dopiero jakiś czas po tym, kiedy chciało się jej użyć. 
Osoba doświadcza uczucia, że słowo jest „na końcu języka”. Jeżeli sytuacje takie nie 
zdarzają się na tyle często, by uniemożliwiać swobodne wyrażanie swoich myśli, to 
raczej nie należy się niepokoić. 

4.   pamięci  operacyjnej  i  funkcji  wykonawczych  (spadek  elastyczności  poznawczej) 
– zdrowe osoby starsze często mają tendencję do polegania raczej na dobrze wyuczo-
nych, znanych i sprawdzonych schematach działania, a rzadziej do testowania innowa-
cyjnych czy nietypowych rozwiązań problemów. Mają silnie i dokładnie sprecyzowane 
preferencje w wielu dziedzinach życia, co pozwala efektywnie dysponować zasobami 
poznawczymi bez tracenia energii na testowanie nieznanych dróg do osiągnięcia celu. 
Ma to oczywiście i swoje plusy, i minusy. 

Teraz przejdźmy do  funkcji umysłowych, które wraz z wiekiem nie ulegają degradacji, 
a niektóre z nich mogą wręcz się poprawiać:

1.   uwaga prosta – o ile zdolność do szybkiego przełączania się pomiędzy wieloma za-
daniami i zakres uwagi zwykle się z wiekiem pogarszają, to możliwość koncentracji 
uwagi na określonym zadaniu się nie zmienia – osoby starsze mogą się skoncentrować 
na wykonywanym zadaniu równie dobrze, co w młodości, a niekiedy nawet lepiej, po-
nieważ w toku życia nauczyły się, jak to robić i jakie warunki do koncentracji na trud-
nych zadaniach są dla nich najkorzystniejsze.

2.   funkcje  językowe  –  jest  to  jeden  z  tych  obszarów,  który może  rozbudowywać  się 
z upływem lat. Człowiek uczy się całe życie – w tym również nowych słów, ich zna-
czeń, kontekstów użycia, pisowni, gramatyki, wymowy. Jest to widoczne zwłaszcza 
u osób aktywnych umysłowo i „oczytanych”. 

3.   pamięć semantyczna  i epizodyczna – są  to systemy pamięci długotrwałej, które nie 
pogarszają się z wiekiem. Pamięć semantyczną możemy opisać najprościej jako ma-
gazyn wiedzy o świecie i znaczeniu słów, a więc jest to obszar, który z każdym ro-
kiem się rozrasta – człowiekowi (aktywnemu umysłowo) przybywa wiedzy. Pamięć 
epizodyczna to z kolei pamięć wydarzeń i ten magazyn również powiększa się wraz 
z nowymi doświadczeniami życiowymi. 

4.   uczenie się – panuje mit, że osoby starsze już się nie uczą, co jest absolutnie nieprawdą. 
Możliwość uczenia się jest jedną z najważniejszych zdolności mózgu, bez której prze-
trwanie byłoby w zasadzie niemożliwe, czego potwierdzeniem jest niezdolność do sa-
modzielnej egzystencji osób z różnego rodzaju otępieniami, kiedy to utrata tej właśnie 
umiejętności bywa podstawowym problemem. Osoby starsze się uczą. Potrafią rów-
nież dobrać odpowiednie dla siebie metody nauki, mają swoje sprawdzone strategie.  
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Ważną  różnicą  jest  to,  że w większym  stopniu  niż  dzieci  czy młodzież,  potrzebują 
do nauki własnej (wewnętrznej) motywacji, przekonania o użyteczności zdobywania 
informacji z danego obszaru, osadzenia ich w kontekście już posiadanej wiedzy i lo-
gicznego  ich opracowania – np. „wykucie” na pamięć dwóch stron bezsensownych 
danych może być nie lada wyzwaniem dla seniora, do czego z kolei przyzwyczajone 
są dzieci w polskich szkołach.

Powyższe zmiany w zakresie poszczególnych funkcji poznawczych możnaby podsumo-
wać  stwierdzeniem,  że wraz  z  nastaniem  późnej  dorosłości  tzw.  inteligencja  płynna  ulega 
lekkiej degradacji, a tzw. inteligencja skrystalizowana pozostaje na stałym poziomie lub się 
poprawia.  Inaczej mówiąc, z biegiem lat u aktywnego umysłowo człowieka następuje nie-
ustanny przyrost wiedzy, ale obserwuje się lekkie pogorszenie w zakresie zdolności do opero-
wania nią. Kolejnym mitem, z jakim się spotykam jest to, że osoby po 50. r.ż. mają „mniejszą 
wartość na rynku pracy” i nie mają szans z młodszymi pracownikami. To bardzo krzywdzące 
przekonanie, ponieważ z perspektywy funkcji poznawczych osoba 25-letnia i 55-letnia mogą 
wykonać z równie dobrym skutkiem te same zadania, ale każda z nich prawdopodobnie użyje 
do tego odmiennych strategii i dobrze, żeby miejsce pracy im to umożliwiało. Starsi pracowni-
cy – oczywiście uśredniając, mogą nie być tak „szybcy”, wielozadaniowi czy „innowacyjni”, 
jak młodsi, ale za to dysponują z reguły większym bogactwem doświadczeń i zgromadzonej 
wiedzy oraz sprawdzonych i dobrze przetestowanych schematów rozwiązań do problemów, 
z którymi młodsi się jeszcze nigdy nawet nie spotkali. 

Wiemy  już  zatem,  że  funkcjonowanie mózgu wraz  z wiekiem  się  zmienia. Ale  dlacze-
go? Co takiego się dzieje? Może się tu nakładać jednocześnie kilka różnych mechanizmów. 
Po pierwsze, przyczyn lekkiego spowolnienia przetwarzania informacji i reakcji, upatruje się 
w „zużyciu” istoty białej w mózgu, czyli tego, co tworzy połączenia pomiędzy komórkami 
nerwowymi (neuronami). Można to porównać do zużycia asfaltu na autostradach – ruch im-
pulsów nerwowych będzie musiał odbywać się troszkę wolniej. Ponadto, niektórzy zauważa-
ją, że znaczenie może mieć też wspomniany przyrost wiedzy – np. im więcej znamy terminów 
na  określenie  danego  zjawiska,  tym dłuższej  chwili możemy potrzebować  na wybór  tego, 
o który akurat teraz nam konkretnie chodzi. 

Część badań wskazuje na szybsze starzenie się prawej półkuli mózgu w porównaniu do le-
wej i, co ma z tego wynikać, lekkie pogorszenie tzw. dyskursu, czyli kompetencji używanych 
w prowadzeniu rozmowy. Część zdrowych seniorów faktycznie staje się w rozmowach np. 
nieco rozwlekła, wielowątkowa, nadmiernie szczegółowa, egocentryczna  i pomijająca sub-
telne sugestie ze strony rozmówcy, że chce on zmienić temat lub go zakończyć. Często takie 
rozmowy nieco bardziej od dialogu przypominają monolog. Jest to jednak u zdrowych senio-
rów zjawisko o nasileniu „tendencji”, a nie „objawu”. 

Donosi się o zachodzeniu tzw. „dedyferencjacji półkulowej”. W toku rozwoju dziecka pół-
kule mózgowe  i poszczególne  ich części zaczynają specjalizować się w określonych zada-
niach, a u osób starszych w badaniach z użyciem funkcjonalnego neuroobrazowania obserwu-
je się odwracanie tego procesu. Wykonywanie tego samego zadania u seniora aktywuje mózg 
obustronnie i w większych obszarach niż u osoby młodszej. Niektórzy interpretują to zjawisko 
jako przejaw „kompensacji”, tak jakby starszy mózg musiał włożyć więcej pracy w poradzenie  
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sobie  z  zadaniem. Z drugiej  jednak  strony może  to wynikać  również  z  posiadania dużego 
zasobu powiązanych ze sobą informacji i licznych połączeń pomiędzy poszczególnymi neu-
ronami – myślenie nad jednym problemem rozświetlałoby od razu całą sieć skojarzeń. 

Ostatnim zjawiskiem opisywanym w zdrowo starzejącym się mózgu jest nieco szybsze za-
nikanie kory przedczołowej w porównaniu do innych obszarów. Warto tu zaznaczyć, że do za-
ników kory mózgowej  i struktur podkorowych zachodzi nie  tylko w otępieniach, ale  także 
podczas fizjologicznego  starzenia  się –  z  tym,  że w  tym drugim przypadku mowa  jedynie 
o „zanikach korowo-podkorowych adekwatnych do wieku”, a nie patologicznie nasilonych, 
jak w otępieniu. Co wynika z owych nieznacznie bardziej nasilonych zaników kory przedczo-
łowej u zdrowych seniorów? Wyraźniejsza niż u młodych dorosłych skłonność do obniżonej 
motywacji do działania, zwiększona impulsywność działań i chwiejność nastroju (np. łatwiej-
sza płaczliwość), mniejsza zdolność do tworzenia złożonych planów i doboru optymalnych 
strategii rozwiązania nowych problemów. 

Podsumowując, należy zdecydowanie  rozdzielić proces zdrowego  (fizjologicznego)  sta-
rzenia się mózgu od otępienia, które jest procesem patologicznym niezależnie od wieku czło-
wieka. Funkcjonowanie ludzkiego mózgu niewątpliwie zmienia się na przestrzeni dekad życia 
i nie ma w tym nic złego. Pewne funkcje umysłowe w starszym wieku ulegają lekkiemu po-
gorszeniu, a inne pozostają na stałym poziomie lub nawet się poprawiają. Co ważne, zdrowy 
senior nadal może i wręcz powinien pozostawać aktywny (naukowo, zawodowo, fizycznie, 
społecznie),  a  zmiany  zachodzące w mózgu  nie  powodują  upośledzenia  jego  codziennych 
aktywności. Nadal możliwe jest wykonywanie większości dotychczasowych zadań – starszy 
wiek sam w sobie nie jest chorobą. Być może jedynie konieczne jest dopasowanie odpowied-
nich strategii i warunków działania do zasad pracy mózgu w wieku senioralnym. 
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12. 
Po czym poznać, że u kogoś zaczyna się otępienie? 

Pytanie to dotyczy przede wszystkim odróżnienia zdrowego starzenia się mózgu od roz-
poczynającego się procesu otępiennego. Demencja (otępienie) może wystąpić także u osób 
młodych (np. w wyniku uszkodzenia mózgu w wypadkach, zatruciach, udarach czy chorób 
neurodegeneracyjnych o wczesnym początku), ale najwięcej przypadków występuje wśród 
osób starszych. I właśnie najtrudniej „wyłapać” początek otępień o późnym i łagodnym po-
czątku u seniorów (m.in. chorobę Alzheimera), które to zdają się niepostrzeżenie „skradać”.

Wynika to w dużej mierze z powszechnego przekonania, że starzenie się wiąże się nieroze-
rwalnie z pogorszeniem pracy mózgu, a „starcza demencja” jest naturalnym etapem starości. 
Za „naturalne” dla wieku starszego uważa się także ograniczenie aktywności, porzucenie zain-
teresowań, ograniczenie kontaktów społecznych, liczne dolegliwości somatyczne, „depresyj-
ność” czy przewlekły ból. Stany te bywają więc często bagatelizowane i „niezaopiekowane” 
medycznie. Niezależnie od wieku choroba czy ból pozostają stanem patologicznym, nie stają 
się z biegiem lat fizjologiczne czy normalne – wymagają diagnostyki i (w miarę możliwości) 
leczenia. Dotyczy to również chorób otępiennych. 

Czym  zatem  różni  się  zdrowe  starzenie  się mózgu  od  patologicznego? Mózg  nieprze-
rwanie zmienia się w czasie – od okresu życia płodowego aż po śmierć. Pewne zmiany są 
w większym stopniu „zaprogramowane” genetycznie, a pewne bardziej zależą od środowiska 
i podejmowanej aktywności. W późnej dorosłości (ok. 60.-65. r.ż.) u wielu osób obserwuje się 
typowe wzorce zmian funkcji umysłowych – część się pogarsza, część pozostaje bez zmian, 
część ulega poprawie. 

Osłabiają  się:  1)  tempo przetwarzania  informacji  (myśli  się  nieco wolniej  niż w wieku 
20 lat), 2) selektywność, przerzutność, podzielność uwagi (np. można wykonywać naraz mniej 
złożonych zadań), 3) tempo wydobycia danych z pamięci (np. fenomen słowa „na końcu ję-
zyka” – przypomni się, ale ciut później niż było potrzebne), 4) pamięć operacyjna i funkcje 
wykonawcze (np. trudniej dokonać obliczeń „w myślach”, spada innowacyjność rozwiązywa-
nia problemów). Natomiast stabilność lub poprawę obserwuje się w zakresie: 1) uwagi prostej 
(starsza osoba potrafi się skupić na tym, co robi), 2) zdolności językowe (np. wzrasta zasob-
ność słownika, precyzja operowania językiem w różnych sytuacjach), 3) pamięć semantyczna 
i epizodyczna (m.in. zachowana pamięć codziennych wydarzeń, wzrasta wiedza o świecie), 4) 
uczenie się nowych rzeczy (nieco wolniejsze, ale efektywne!), 5) korzystanie z doświadczenia 
w rozwiązywaniu życiowych problemów.

A po czym poznać, że u starszej osoby pojawia się demencja? Otępienie (demencja) jest 
zespołem  obserwowanych  klinicznie  różnorodnych  objawów wynikających  z  uszkodzenia 
mózgu – u podłoża otępienia leży zatem jakaś choroba (np. choroba Alzheimera). Obserwu-
jemy istotne zaburzenia funkcji umysłowych (np. pamięciowych, językowych, uwagowych, 
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wzrokowo-przestrzennych, wykonawczych), a czasem także zaburzenia w obszarze emocji 
i zachowań. Stan ten jest przewlekły i zwykle postępujący, a przede wszystkim towarzyszy 
mu pogorszenie w codziennym funkcjonowaniu – osoba chora zaczyna „wypadać” ze swoich 
dotychczasowych życiowych ról i obowiązków, staje się „nieporadna”, potrzebuje coraz wię-
cej asysty ze strony bliskich.

W zależności od choroby powodującej otępienie i od konkretnej osoby, początkowe obja-
wy mogą być różne. Warto zwrócić uwagę na: ciągłe zapominanie o umówionych terminach, 
wydarzeniach  i  rozmowach z ostatnich dni, powtarzanie  tych samych pytań  i wypowiedzi, 
gubienie i szukanie przedmiotów, posądzanie innych o ich chowanie czy kradzież, problemy 
z podaniem daty, trudności w doborze czy rozumieniu słów, nadmiernie uproszczoną i ubogą 
w  „konkrety” mowę, wzrost  impulsywności w  działaniu,  trudności w  rozwiązywaniu  pro-
blemów i planowaniu złożonych działań, opór wobec innych niż zwykle rozwiązań / nowo-
ści, niemożność skupienia się, nienadążanie za wypowiedziami innych, kłopoty z orientacją 
w znajomych miejscach,  gubienie  się,  nieporadność w pracach manualnych  /  konstrukcyj-
nych, stany „depresyjne”, niestabilność nastroju, bierność, unikanie dotychczasowych zajęć, 
zagubienie w nowych sytuacjach (np. na wakacjach, w szpitalu). Z początku chory może być 
świadomy swoich deficytów i starać się je maskować, np. przez unikanie aktywności, racjo-
nalizowanie problemów („to z powodu wieku, zmęczenia, zdenerwowania”) czy kompensacje 
(np. pisanie notatek – „przypominaczy”).

Podsumowując, można  i  należy  rozróżniać  zdrowe  i  patologiczne  starzenie  się mózgu. 
Otępienie nie jest „bardziej zaawansowanym etapem starzenia się” – niezależnie od wieku jest 
to stan patologiczny, odmienny od normy nie tylko ilościowo, ale przede wszystkim jakościo-
wo. Nie istnieje coś takiego jak „demencja / otępienie starcze” – u podłoża leży wymagająca 
diagnostyki (także różnicowej) i leczenia (choćby objawowego) choroba, a nie wiek. W razie 
zaobserwowania u siebie  lub bliskiej osoby opisanych powyżej niepokojących zmian nale-
ży udać się po pomoc do specjalisty – najlepiej psychiatry, psychologa  / neuropsychologa, 
neurologa, geriatry (mających doświadczenie w diagnostyce i terapii zespołów otępiennych). 
Można także zacząć od rozmowy z lekarzem pierwszego kontaktu. 
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13. 
Opór chorego przed wizytą u specjalisty – co robić?

Niekiedy zdarza się, że osoba z chorobą otępienną nie chce poddawać się badaniom dia-
gnostycznym ani  leczeniu,  nie  chce w ogóle  iść  do  specjalisty. Zachowanie  takie  nierzad-
ko występuje na samym początku choroby, czasem jeszcze przed postawieniem rozpoznania 
i przed wdrożeniem farmakoterapii. Bliscy obserwują pogarszające się funkcjonowanie cho-
rego, podejrzewają początek demencji, a sam zainteresowany nie chce dać sobie pomóc. Co 
w takiej sytuacji można zrobić? 

Zastanówmy się najpierw z czego wynika opór bliskiej osoby. Na samym początku otę-
pienia (np. w przebiegu choroby Alzheimera) chory może zauważać, że dzieje się z nim coś 
niepokojącego, bywa tym przestraszony. Może nie chcieć konfrontować się z chorobą, uru-
chamiać mechanizmy obronne (m.in. racjonalizację, wyparcie, zaprzeczanie). Decyzji o roz-
poczęciu  leczenia  nie  ułatwiają  też  obecne  w  społeczeństwie  mity  na  temat  psychiatrów, 
psychologów czy leków psychotropowych. Choremu może też być  trudno wyjść ze swojej 
dotychczasowej roli społecznej (np. ojca, partnera, prezesa), przyznać się do narastającej nie-
poradności i wejść w nową rolę – podopiecznego, który podporządkowuje się opiekunowi.

Z drugiej strony może się zdarzyć, że od początku procesu otępiennego, chory wykazuje 
niski krytycyzm, tzn. nie ma poczucia, żeby działo się z nim cokolwiek niepokojącego. To nie 
on ma problem, to otoczenie wymyśla problemy. Chory może stracić zdolność do adekwatnej 
oceny sytuacji, podejmowania logicznych decyzji i rozwiązywania problemów. W przebiegu 
otępienia mogą wystąpić również objawy psychotyczne – zwłaszcza urojenia, np. przekona-
nia, że bliscy okradają chorego, działają na jego niekorzyść, spiskują przeciwko niemu. Uro-
jenia w swej naturze są oporne na perswazję i najlepsze argumenty opiekuna tu nie pomogą.

Co więc zrobić, aby bliski znalazł się w gabinecie specjalisty, poddał diagnozie i rozpoczął 
leczenie? Postępowanie zależy od konkretnej osoby i sytuacji. Postarajmy się ustalić, dlacze-
go chory nie chce udać się na wizytę. Czy jest coś, co go martwi? Czy czegoś konkretnego 
się obawia? Poznając przyczynę oporu, możemy starać się rozwiązać problem „u podstaw”, 
np. jeśli chory boi się, że sam nie trafi do poradni, zapewnijmy, że pojedziemy tam z nim. Nie 
musimy też używać nazwy „badanie psychiatryczne / psychologiczne” – może łatwiej będzie 
choremu pójść na „badanie pamięci”? Możemy przedstawić wizytę, jako okazję do skorzy-
stania z „profilaktycznych” badań. Możemy poprosić, żeby chory pojechał z nami, jako osoba 
towarzysząca (a ze specjalistą ustalić wcześniej, jak naprawdę wygląda sytuacja). 

Wybierzmy  odpowiedni  czas  i  miejsce  na  rozmowę  z  bliskim,  gdy  będzie  spokojny 
i w dobrym kontakcie. Nie zrażajmy się po pierwszej odmowie, próbujmy na różne sposo-
by. Pamiętajmy, aby podać uzasadnienie naszej prośby – najlepiej odwołując się do waż-
nych dla chorego wartości, np. zdrowia, rodziny czy relacji (np. podkreślmy, że go kocha-
my, martwimy się o niego  i poprośmy, by dla naszego spokoju pojechał na konsultację).  
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Zamiast  straszyć  konsekwencjami  („jak  nie  zaczniesz  się  leczyć,  to  wszystkiego  zapo-
mnisz”), przedstawmy korzyści wynikające z podjęcia leczenia („jeśli zaczniesz się leczyć, 
to będziesz lepiej pamiętać”). 

W skrajnych przypadkach,  jeśli chory nie odpowiada adekwatnie na  logiczne argumen-
ty, bywa agresywny, wykazuje urojenia, jego stan się pogarsza, a my wyczerpaliśmy nasze 
możliwości perswazji – możemy umówić lekarską wizytę domową. Specjaliści, mający do-
świadczenie w diagnostyce i terapii otępień, będą zwykle potrafili odpowiednio poprowadzić 
rozmowę z chorym i poradzić rodzinie, co dalej robić w tej konkretnej sytuacji.

Podsumowując, jeżeli u bliskiego podejrzewamy początki otępienia, postarajmy się prze-
konać go do wizyty u specjalisty. Konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki i w razie po-
trzeby, wdrożenie leczenia. Część chorych chętnie udaje się na badania, niektórzy sami wy-
chodzą z taką inicjatywą, a inni wykazują opór. Nastawienie danej osoby może też zmieniać 
się wraz z rozwojem otępienia. Jeżeli nie wiemy, co robić w przypadku naszego bliskiego, 
najpierw sami skontaktujmy się ze specjalistami z dziedziny chorób otępiennych, ośrodkami 
i fundacjami zajmującymi się tą problematyką, skorzystajmy z grup wsparcia dla opiekunów 
rodzinnych  (jeśli  takie  funkcjonują  w  naszej  okolicy).  Postawienie  prawidłowej  diagnozy 
i wdrożenie adekwatnego leczenia pozwala spowolnić postęp choroby, zniwelować lub zapo-
biec wystąpieniu zaburzeń zachowania, podnieść komfort życia chorego i jego opiekunów. To 
punkt wyjścia do dalszej opieki nad bliską osobą. 
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14. 
Jak wygląda proces stawiania rozpoznania 

zespołu otępiennego?

Załóżmy,  że  zauważamy u  siebie  lub kogoś bliskiego  jakieś problemy z  funkcjami po-
znawczymi (np. trudności z zapamiętywaniem) czy zmiany dotyczące emocji i zachowania. 
Pojawia nam się myśl, że być może to właśnie początek procesu otępiennego. Myśl taką na-
leżałoby zawsze zweryfikować. Być może nasze obawy są bezpodstawne i to, co zauważamy, 
to skutek naturalnych procesów zdrowego starzenia się mózgu lub chwilowych okoliczności 
życiowych (np. nadmiaru obowiązków). Być może pogorszenie funkcjonowania poznawcze-
go faktycznie występuje, ale jego przyczyny okażą się odwracalne (np. mamy niedobór wit. 
B12, który trzeba wyrównać). Jeżeli natomiast jest to zespół otępienny, to trzeba ustalić, co 
go wywołało i jak najszybciej wdrożyć odpowiednią terapię. Ale jak w ogóle wygląda proces 
diagnostyczny choroby otępiennej?

Proces diagnostyczny podzieliłabym na dwa główne etapy, które określić można jako prze-
siewowy i specjalistyczny. Głównym celem pierwszego z nich jest wstępne określenie proble-
mu (lub jego wykluczenie) u zgłaszającej się osoby. Zazwyczaj możemy tu mieć do czynienia 
z czterema scenariuszami:

1.  u badanej osoby nie stwierdza się żadnych niepokojących objawów – funkcjonuje ona 
zupełnie  prawidłowo,  obserwowane  „objawy”  są  najprawdopodobniej  naturalną  re-
akcją na bieżącą sytuację życiową (np. nasilony stres w pracy) lub też obserwowane 
zmiany  są fizjologiczne  (typowe) dla wieku  i nie  świadczą o chorobie  (tzw. AAMI 
– age-associated memory impairment). Takie osoby mogą odetchnąć z ulgą i nie muszą 
ponawiać kontrolnego badania wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy.

2.  w przypadku badanej osoby można podejrzewać, że wielce prawdopodobną przyczy-
ną negatywnych zmian w jej  funkcjonowaniu jest problem o innym charakterze niż 
zespół otępienny, np. zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, 
zaburzenia adaptacyjne, powikłana żałoba,  itp. Ważne by  takich pacjentów przekie-
rować w miejsca, w których mogą uzyskać adekwatną pomoc – np. psychologiczną, 
psychoterapeutyczną lub psychiatryczną. Po uporaniu się z podstawowym problemem 
(np. depresją), poprawie powinien ulec również stan funkcji poznawczych. 

3.  trzecim typem są osoby, u których obiektywnie daje się stwierdzić lekkie pogorszenie 
funkcjonowania poznawczego, jednak nie na tyle ewidentne, by można było na dany 
moment mówić o początkach zespołu otępiennego (tzw. MCI – mild cognitive impair-
ment). Są to pacjenci, którzy powinni pozostać pod obserwacją i regularnie poddawać 
się badaniom kontrolnym. Jeżeli ryzyko rozwoju otępienia zdaje się być wysokie, kon-
trole stanu poznawczego należy ponawiać co ok. 3 miesiące, a w pozostałych przypad-
kach co ok. 6 miesięcy. Do tej grupy zaliczyłabym także osoby, które niby „wypadają 
w normie”, ale zgłaszają silnie odczuwane subiektywne poczucie pogorszenia stanu 
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poznawczego (tzw. SMI – subjective memory impairment) – zwłaszcza jeżeli byly to 
ludzie o wysokim potencjale  intelektualnym (testy przesiewowe mogą być dla nich 
„za grubym sitem” i nie wyłapać subtelniejszego pogorszenia, które jednak jest wyraź-
nie odczuwane przez te osoby podczas wykonywania dotychczasowych obowiązków). 

4.  i wreszcie czwarta grupa – w badaniu obserwujemy objawy mogące świadczyć o praw-
dopodobnym zespole otępiennym. Takich pacjentów należy przekierować na dalszą, 
specjalistyczną diagnostykę, w którą przeważnie zaangażowani są psychiatra, psycho-
log lub neuropsycholog, neurolog i internista. 

A jak wygląda samo badanie przesiewowe w kierunku zespołu otępiennego? Zwykle prze-
prowadza je psycholog, neuropsycholog lub psychiatra. Polega na zebraniu wywiadu od oso-
by badanej oraz najchętniej również od „informatora”, którym zwykle jest ktoś dla pacjenta 
bliski, kto dobrze go zna od wielu lat i jest w stanie opisać jego codzienne funkcjonowanie 
(z reguły jest to członek rodziny). Ponadto badany wykonuje kilka z pozoru prostych i nie-
pozornych testów (głównie typu papier-ołówek), które jednak potrafią specjaliście wiele po-
wiedzieć na  temat  stanu  funkcji poznawczych. Całe badanie  trwa w zależności od potrzeb 
od ok. 20 do 60 minut. Za ciekawe spostrzeżenie wielu diagnostów można uznać tzw. objaw 
zwrócenia głowy w stronę opiekuna (head turning sign) – jeżeli badany często stara się pole-
gać na osobie towarzyszącej podczas udzielania odpowiedzi na pytania diagnosty, to zwykle 
okazuje się, że faktycznie występują u niego jakieś zaburzenia funkcji poznawczych. Z reguły 
jest też tak, że jeżeli badany jest w stanie samodzielnie dotrzeć na umówione badanie, to jest 
małe prawdopodobieństwo, że rozpoznane będzie u niego podczas tej wizyty podejrzenie ze-
społu otępiennego. 

Jakich pytań możemy się spodziewać podczas wywiadu? Przede wszystkim pytań o to, co 
nas niepokoi, czyli jakie objawy zauważyliśmy i w jakich sytuacjach. Od kiedy objawy te wy-
stępują, jaka jest ich dynamika (są stałe, narastają, czasem maleją?), jak wpływają na codzien-
ne życie badanego i jak on na nie reaguje (lekceważy, martwi się, próbuje sobie radzić, jest 
bierny, ukrywa, zaprzecza?). Czy występują jakieś choroby towarzyszące (np. neurologiczne, 
psychiczne, sercowo-naczyniowe)? Jak badany funkcjonował przed wystąpieniem objawów 
–  jak wyglądała  jego  edukacja,  kariera  zawodowa,  pasje  i  zainteresowania? Czy  najbliżsi 
krewni  osoby badanej  cierpieli  z  powodu  chorób otępiennych,  neurologicznych,  psychicz-
nych lub sercowo-naczyniowych? Jakie leki badany przyjmuje? Czy nadużywa lub naduży-
wał jakichkolwiek substancji psychoaktywnych? Czy był narażony na zatrucia toksynami lub 
niedotlenienie? Czy doznał jakichś urazów głowy? Jeżeli posiadamy wyniki badań – przede 
wszystkim  neuroobrazowania  głowy  (np. metodą  tomografii  komputerowej  lub  rezonansu 
magnetycznego), to warto je ze sobą zabrać. 

Po przesiewowym etapie diagnozy, jeśli jest takie wskazanie (podejrzewamy zespół otę-
pienny), następuje etap specjalistyczny, który odbywa się z reguły pod opieką lekarza psy-
chiatry  (rzadziej  neurologa  lub  geriatry)  mającego  doświadczenie  w  diagnostyce  otępień. 
Wykonać się powinno badanie obrazowe głowy – (przynajmniej metodą tomografii kompute-
rowej) i badania laboratoryjne z krwi (m.in. poziom witaminy B12, poziom hormonów tarczy-
cy, enzymy wątrobowe) – oraz inne wskazane przez lekarza badania, zwykle: neurologiczne, 
psychiatryczne, neuropsychologiczne, internistyczne. Badanie neuropsychologiczne pozwala 
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określić dokładnie profil deficytów poznawczych  (ważne dla  różnicowania  typu otępienia) 
oraz  głębokość  (stadium)  otępienia  oraz  ewentualne  inne  psychiczne  problemy  pacjenta. 
Głównym  celem  specjalistycznego  etapu  diagnozy  jest  ustalenie  przyczyny występowania 
zmian otępiennych (być może mają one charakter odwracalny) oraz rozpoznanie konkretnej 
jednostki chorobowej. Stwarza to możliwość dobrania optymalnego leczenia farmakologicz-
nego i oddziaływań pozafarmakologicznych. 

Podsumowując, jeżeli obserwujemy u siebie lub kogoś bliskiego pogorszenie funkcjonowa-
nia umysłowego, które w negatywny sposób wpływa na codzienne funkcjonowanie i samopo-
czucie, wskazane byłoby zgłoszenie się na badania przesiewowe w kierunku zespołu otępien-
nego (zwykle wykonywane przez psychologa lub psychiatrę). Celem badania przesiewowego 
jest stwierdzenie czy w ogóle  jakiś problem występuje, a  jeśli  tak,  to  jaka  jest  jego prawdo-
podobna natura oraz pokierowanie pacjenta na dalsze, specjalistyczne badania. Celem badań 
specjalistycznych jest ustalenie dokładnej przyczyny występowania obserwowanych objawów 
(np. zespołu otępiennego), co pozwala na wdrożenie leczenia. Im wcześniej otępienie zostanie 
prawidłowo zdiagnozowane oraz „zaopiekowane” przez zastosowanie terapii farmakologicznej 
i oddziaływań pozafarmakologicznych, tym lepiej dla pacjenta i jego opiekunów. 
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15. 
Jak wygląda terapia zespołu otępiennego?

Otępienie to stan przewlekły i z reguły również postępujący, co oznacza, że poziom funk-
cjonowania  chorego  nie  tylko  pozostaje  na  złym poziomie,  ale w większości  przypadków 
stale się pogarsza. Nie można nic zrobić, żeby obumarłe komórki nerwowe w mózgu odro-
sły. W przypadku otępień pierwotnie zwyrodnieniowych (takich jak np. otępienie w przebie-
gu choroby Alzheimera czy zwyrodnienie czołowo-skroniowe) nie istnieje również leczenie 
przyczynowe, a jedynie objawowe. To oznacza, że nie ma terapii, która pozwoliłaby rozwią-
zać problem „u podstaw”, czyli usunąć przyczynę postępującego uszkodzenia mózgu. Nieco 
inaczej wygląda sprawa w przypadku otępień wtórnie zwyrodnieniowych, w których uszko-
dzenie mózgu jest skutkiem chorób innych organów i układów – np. jeżeli mózg pacjenta jest 
niedostatecznie zaopatrzony w krew z tlenem i składnikami odżywczymi z powodu zaawan-
sowanej miażdżycy tętnic, można starać się przeprowadzić zabieg ich udrażniania, co powin-
no poprawić kondycję mózgu lub przynajmniej zapobiec dalszej jego degradacji. 

Skupmy się jednak na otępieniu w przebiegu choroby Alzheimera, które jest rozpoznawane 
najczęściej. Jest to otępienie pierwotnie zwyrodnieniowe – choroba atakuje bezpośrednio mózg, 
powodując wytrącanie się w nim patologicznych białek, które są toksyczne dla neuronów (komó-
rek nerwowych) i doprowadzają do ich śmierci i zaniku. Wiemy, że pacjenta nie da się wyleczyć, 
ale czy w ogóle prowadzi się jakieś leczenie? Tak. I zdecydowanie warto je podejmować, ponie-
waż różnica między osobami, które w chorobie pozostają bez żadnej terapii a takimi „zaopiekowa-
nymi” jest ogromna. Prowadzenie odpowiednio dobranej terapii pozwala na jakiś czas zatrzymać 
postęp choroby lub ten postęp spowolnić oraz sprawia, że objawy są mniej dotkliwe dla chorego 
i jego opiekunów. Dostępne opcje terapeutyczne podzieliłabym na trzy główne kategorie:

1.  terapia farmakologiczna
2.  oddziaływania pozafarmakologiczne
3.  styl życia
Terapia farmakologiczna otępienia w przebiegu choroby Alzheimera to podstawa. U więk-

szości pacjentów pozwala na uzyskanie czasowej poprawy lub przynajmniej spowolnienia po-
stępu choroby. Zwykle odbywa się ona pod kontrolą lekarza psychiatry, a rzadziej neurologa 
lub geriatry. Ogólny schemat leczenia wygląda następująco:

• w początkowych stadiach otępienia włącza się jeden z tzw. inhibitorów cholinoestera-
zy (donepezil, riwastygminę lub galantaminę), które mają za zadanie podnosić w mó-
zgu poziom acetylocholiny – neurotransmitera, którego niedobór stwierdza się w cho-
robie Alzheimera;

• od umiarkowanego stadium otępienia można również  rozważyć dołączenie kolejnego 
preparatu – memantyny, która  jest  tzw. niekompetycyjnym antagonistą NMDA, czyli 
ma zmniejszać nadmiernie nasiloną aktywność innego neurotransmitera (glutaminianu). 
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Ponadto, osobnego zainteresowania  i  leczenia farmakologicznego mogą wymagać obja-
wy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, które często towarzyszą otępieniu (BPSD 
– behavioral and psychological symptoms of dementia), np. agresja,  lęki, depresja, omamy 
czy urojenia. Każdy chory jest inny i nie należy się sugerować tym, że siostrze sąsiadki po-
mógł lek X, a lek Y wywołał jakieś działania niepożądane. Należy ściśle współpracować z le-
karzem prowadzącym –  stosować  się  do  zaleceń, mówić o wszystkich  innych preparatach 
(także  suplementach),  jakie  podopieczny  przyjmuje,  zgłaszać  działania  niepożądane,  jeśli 
takie po lekach wystąpiły, a w razie jakichkolwiek wątpliwości – mówić o nich otwarcie i za-
dawać pytania. Dobry specjalista powinien być otwarty na rozmowę i cieszyć się, że opiekun 
wykazuje zaangażowanie,  inicjatywę i chce rozumieć, co dokładnie  i po co  jest stosowane 
u jego Podopiecznego.

„Ustawienie lekowe” chorego jest podstawą terapii zespołu otępiennego, ale z pewnością 
nie wyczerpuje jeszcze tematu. Istnieje cała gama oddziaływań pozafarmakologicznych, które 
w miarę możliwości warto wcielić w życie. Po pierwsze, pacjent będzie tak dobrze „zaopie-
kowany”, jak dobrze „zaopiekowany” będzie jego opiekun. Przemęczony, sfrustrowany i osa-
motniony w zajmowaniu się podopiecznym opiekun szybko się wypali i nie będzie w stanie 
pełnić należycie swej roli. Tak jak w przypadku ratownictwa – ratownik najpierw musi zadbać 
o własne  zdrowie  i  bezpieczeństwo,  żeby móc komukolwiek pomagać. Konieczne  jest  też 
posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności (jakby instrukcji obsługi) chorego otępiennie 
– bardzo ważne jest, by opiekunowie uczestniczyli w grupach wsparcia, szkoleniach i wykła-
dach dla nich przeznaczonych oraz korzystali z dedykowanych im poradników, podręczników 
czy stron internetowych. 

A jakie konkretnie oddziaływania pozafarmakologiczne poprawiają funkcjonowanie pod-
opiecznego? Przede wszystkim zapewnienie mu bezpiecznego i przyjaznego otoczenia (nie-
zależnie od tego, czy przebywa on w domu, szpitalu, domu pobytu dziennego czy placówce 
całodobowej) oraz pozytywnej  i  ciepłej  relacji emocjonalnej z opiekunami. Następnie mo-
żemy przejść do bogatej oferty zajęć stymulujących, takich jak: 1) terapia kognitywna (pod-
trzymywanie zachowanych jeszcze funkcji poznawczych, trening orientacji w rzeczywistości, 
tworzenie zastępczych systemów komunikacji) i reminiscencyjna (utrwalanie wspomnień au-
tobiograficznych, scalanie tożsamości), które zwykle prowadzi psycholog, 2) zajęcia z logo-
pedą (m.in. podtrzymywanie zdolności mowy, żucia, przełykania, ćwiczenia oddechowe), 3) 
fizjoterapia, 4) terapia zajęciowa, 5) muzykoterapia, 6) arteterapia czy też 7) dogo- i felinote-
rapia (zajęcia z udziałem psów lub kotów). 

Jeśli tylko jest taka możliwość, a choroba nie jest zbyt zaawansowana, warto skorzystać 
z zajęć oferowanych przez domy pobytu dziennego, w których prowadzone są najróżniejsze 
zajęcia stymulujące podopiecznych. Ponadto samo przebywanie w grupie społecznej stano-
wi  już ważny  czynnik  poprawiający  funkcjonowanie większości  chorych  –  zmniejsza  po-
czucie osamotnienia, wzmacnia prawidłowe zachowania interpersonalne oraz pomaga utrzy-
mać zdolności komunikacyjne. Gdy natomiast podopieczny z różnych względów nie może 
uczęszczać do takiej placówki, to spróbujmy zorganizować jego czas w domu w sposób kon-
struktywny i przyjemny zarazem. Podpowiedzi,  jak to zrobić, można znaleźć w literaturze, 
na stronach  internetowych czy w stowarzyszeniach zajmujących się problematyką otępień. 
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Publikowane są także książeczki z gotowymi ćwiczeniami, które można wykonywać razem 
z podopiecznym (dostępne np. na stronie internetowej Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerow-
skiego w zakładce „ćwiczenia”). 

I na koniec krótko o ostatniej kategorii oddziaływań terapeutycznych, która ma związek 
ze stylem życia i ogólnym stanem zdrowia podopiecznego. Niektórzy uważają, że „w pew-
nym wieku”,  zwłaszcza u osoby chorej, nie ma  już  sensu „dbać”. Natomiast w  im  lepszej 
ogólnej kondycji  psychofizycznej wchodzi  się w dowolne  schorzenie,  tym z  reguły  lepsze 
rokowanie i łagodniejszy przebieg – aplikuje się to także do chorób otępiennych. Stan mózgu 
jest nierozerwalnie związany z wydolnością pozostałych organów i układów organizmu (nie 
zapominajmy, że człowiek jest całością i zdrowie jednej części ciała odbija się na pozosta-
łych). Szczególnie ważny zdaje się jednak związek mózgu z układem sercowo-naczyniowym 
i oddechowym. Mózg  jest bardzo wrażliwy na niedobory  tlenu  i  składników odżywczych, 
a z kolei wspomniane wyżej dwa układy są bardzo wrażliwe na styl życia, jaki prowadzimy. 

Nie  będę  tu  odkrywać Ameryki  –  prawidłowa dieta  (zbliżona do  śródziemnomorskiej), 
ograniczenie spożycia cukrów prostych, odpowiednie nawodnienie organizmu, powstrzyma-
nie się od używania substancji psychoaktywnych (m.in. nikotyna, alkohol), wykonywanie ba-
dań profilaktycznych i regularne uprawianie sportu oraz aktywność intelektualna i społeczna. 
To oklepane hasła, które na nikim nie robią już wrażenia, co jednak nie zmiania faktu, że są 
podstawą zapobiegania wielu groźnym „stylo-życio-zależnym” chorobom. Choroby takie jak 
cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, nadwaga i otyłość czy niewydol-
ność mięśnia sercowego stanowią poważne obciążenie dla mózgu. Zapobieganie ich wystą-
pieniu lub prawidłowe leczenie, kiedy na nie cierpimy (przez stosowanie się do zaleconej far-
makoterapii i zmianę stylu życia) wpłynie pozytywnie również na ogólny dobrostan chorego 
w chorobie otępiennej. 

Podsumowując, w  razie  rozpoznania  otępienia,  należy  rozpocząć  odpowiednio  dobraną 
dla danego pacjenta  terapię. Po pierwsze,  lekarz prowadzący  (zwykle psychiatra, neurolog 
lub geriatra) zalecają farmakoterapię złożoną z leków stosowanych typowo w zespołach otę-
piennych, do których w razie potrzeby dołączane są także preparaty mające na celu redukcję 
ewentualnie  towarzyszących otępieniu  zaburzeń psychicznych  i  zaburzeń  zachowania.  Po-
nadto, warto skorzystać z bogatej oferty oddziaływań pozafarmakologicznych, które z reguły 
prowadzone  są przez psychologa,  logopedę, fizjoterapeutę,  terapeutę zajęciowego  i  innych 
specjalistów. Część ćwiczeń opiekun może także wykonywać ze swoim podopiecznym samo-
dzielnie w domu. Nieoceniona w całym procesie terapeutycznym jest pozytywna więź łączą-
ca chorego z jego faktycznymi opiekunami oraz stworzenie mu bezpiecznego i przyjaznego 
otoczenia. W miarę możliwości należy zadbać o zdrowy styl życia pacjenta, który pozytywnie 
wpłynie na jego ogólny dobrostan psychofizyczny i przynajmniej częściowo zmniejszy ryzy-
ko wystąpienia tzw. czynników naczyniowych wtórnie uszkadzających mózg. 
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16. 
Czy warto „rehabilitować” chorego otępiennie?

Chciałam wziąć na tapet stwierdzenie, które wcale nierzadko słyszę nie tylko od osób „nie-
wtajemniczonych” w choroby otępienne, ale (o zgrozo) również od specjalistów, mających 
wykształcenie sugerujące posiadanie przynajmniej podstawowej wiedzy na temat chorób otę-
piennych. Chodzi o stwierdzenie, że w przypadku pacjenta otępiennego „to już nie ma co pra-
cować, szkoda czasu, bo i tak lepiej nie będzie”. Dotyczy to przede wszystkim podejmowania 
oddziaływań pozafarmakologicznych, np. (neuro)psychologicznych,  logopedycznych, fizjo-
terapeutycznych czy terapii zajęciowej. Z samej definicji choroby otępiennej wynika, że jest 
to stan przewlekły i/lub postępujący. Nie możemy liczyć na to, że lekami lub jakimikolwiek 
ćwiczeniami „odbudujemy” choremu mózg. A więc warto, czy nie warto rehabilitować pa-
cjenta z otępieniem?

Zacznijmy od tego, że faktycznie w przypadku pracy z chorym z otępieniem trudno w ogó-
le mówić o rehabilitacji. Słowo „rehabilitacja” zakłada, że dążymy do pełnej lub przynajmniej 
częściowej odbudowy uszkodzonej  funkcji fizycznej  lub psychicznej, a w otępieniu  jest  to 
niemożliwe. Z tego względu lepiej byłoby mówić o treningu lub stymulacji, np. stymulacji 
poznawczej, społecznej,  ruchowej. Ale  jaki  jest zatem cel  takich oddziaływań? Każde pro-
fesjonalne  oddziaływania  terapeutyczne wymagają  ustalenia  celów  do  pracy.  I  tu  pojawia 
się moment  trudny  (zarówno dla  rodziny chorego,  jak  i  profesjonalistów), bo dochodzimy 
do wniosku, że celem naszych wytężonych działań jest „tylko” spowalnianie postępu choroby. 
Tak się składa, że motywacja oparta na przeciwdziałaniu pogorszeniu jest znacznie trudniej-
sza do wzbudzenia i podtrzymania niż motywacja oparta na odnoszeniu mierzalnych, widocz-
nych sukcesów. 

Głównym celem stymulacji pozafarmakologicznej chorego otępiennie jest więc podtrzymy-
wanie zachowanych jeszcze zdolności i spowolnienie ich utraty. W praktyce dążymy do utrzy-
mania jak najlepszego możliwego jeszcze u danego chorego poziomu funkcjonowania przez 
realizację mniejszych, „składowych” celów. Wyróżniłabym tu m.in. trening samodzielności 
chorego w  codziennych  czynnościach,  wzmacnianie  adekwatnych  zachowań  społecznych, 
zdolności budowania i utrzymywania więzi z ludźmi, podtrzymywanie możliwości komuni-
kacyjnych, ale także poprawę samopoczucia chorego, jego samooceny i poczucia kompetencji 
czy niezależności, spajanie jego tożsamości. Oddziaływania pozafarmakologiczne pozwalają 
także na konstruktywne zagospodarowanie czasu choremu, który z powodu uszkodzenia mó-
zgu traci umiejętność organizowania swojej aktywności. Regularna praca z pacjentem pozwa-
la również na stałe monitorowanie stanu i precyzyjne określenie jego aktualnych możliwości. 

Wiemy już  jakie mamy cele do pracy. Ale czy warto  ją podejmować skoro przecież się 
chorego nie wyleczy? Pomijając już wszelkie dowody naukowe rekomendujące wspieranie 
farmakoterapii otępień szerokim wachlarzem oddziaływań pozafarmakologicznych, z moich 
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obserwacji wynika, że zdecydowanie warto. „Na oko” widać zwykle istotną różnicę między 
chorymi, którzy po diagnozie otępienia zostali pozostawieni „sami sobie” (dobrze, jeśli cho-
ciaż z prawidłowo dobraną farmakoterapią) a chorymi, których otoczono również komplek-
sową  opieką  ukierunkowaną  na wszechstronną  stymulację  prowadzoną  przez  specjalistów 
z różnych dziedzin. Różnicę tę dostrzega z reguły najwyraźniej opiekun rodzinny – gdy pod-
opieczny z jakiegoś względu musi mieć kilkutygodniową przerwę w terapii, otoczenie szybko 
dostrzega u niego pogorszenie w codziennym funkcjonowaniu. Bywa, że w początkowych 
stadiach choroby nawet sami chorzy donoszą, że uczestnicząc regularnie w zajęciach, czują 
się lepiej, łatwiej im się myśli, mają więcej energii.

Rozumiem skąd biorą się wątpliwości, co do sensu podejmowania jakiegokolwiek leczenia 
osoby, u której zdiagnozowano chorobę otępienną. Nie możemy pacjenta wyleczyć, nie mo-
żemy uzyskać żadnej trwałej poprawy, możemy dążyć do tego, żeby pogarszało się wolniej. 
Ponadto pozafarmakologiczne oddziaływania terapeutyczne wymagają znacznych nakładów 
czasu i pracy specjalistów z różnych dziedzin (m.in. psychologów, logopedów, fizjoterapeu-
tów, terapeutów zajęciowych, arteterapeutów). Absolutną podstawą jest też prawidłowa tera-
pia lekowa i współpraca z rodziną chorego. Ale czy warto? No warto. Możemy liczyć na prze-
dłużenie „lepszego niż gorszego” funkcjonowania podopiecznego o kilka tygodni, miesięcy 
lub  lat.  Różnica  jakościowa  pomiędzy  chorym  „niezaopiekowanym”  a  „zaopiekowanym” 
pozafarmakologicznie potrafi być zdumiewająca – szczególnie z perspektywy jego bliskich. 
Zwłaszcza w przypadku choroby otępiennej, gdy wiadomo, że bliskiej osoby „ubywa” z każ-
dym dniem, to jakość pozostałego czasu ma ogromne znaczenie i moim zdaniem bezsprzecz-
nie nadaje sens prowadzeniu terapii chorego otępiennie.
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17. 
BPSD – co to takiego?

Zespół otępienny jest powszechnie kojarzony przede wszystkim z „problemami z pamię-
cią”. Faktem jest, że głównymi jego cechami są najogólniej rzecz ujmując „zaburzenia po-
znawcze”  (uszkodzenie  różnych  funkcji poznawczych, nie  tylko pamięci, np.  języka, uwa-
gi, rozpoznawania obiektów) oraz pogorszenie codziennego funkcjonowania. To jednak nie 
wszystko,  co  zespół  otępienny ma  nam  do  zaoferowania,  a w  niektórych  przypadkach  to, 
że podopieczny nie pamięta, co jadł na obiad i nie potrafi samodzielnie zrobić sobie herbaty, 
bywa najmniejszą bolączką dla opiekunów. Ostatecznie o to, że „babcia nie pamięta, który 
mamy rok” nikt by jeszcze takiej afery nie robił. Niestety u większości pacjentów (u 50-90% 
z nich) na którymś etapie choroby otępiennej występują tzw. BPSD, czyli towarzyszące otę-
pieniu zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (z ang. behavioral and psychological 
symptoms of dementia). 

BPSD wymagają osobnego zainteresowania, diagnostyki oraz terapii. Zwykle (w zależno-
ści od tego, z jakimi zaburzeniami mamy do czynienia) najpierw podejmuje się próby oddzia-
ływań pozafarmakologicznych, a w razie braku ich powodzenia, wdraża się farmakoterapię. 
Jakie BPSD spotyka się najczęściej? Otóż mogą to być: zaburzenia lękowe, zaburzenia depre-
syjne,  labilność nastroju  (czyli duża chwiejność), dysforia  (drażliwość), nieukierunkowane 
pobudzenie, wędrowanie, agresja werbalna lub fizyczna, autoagresja, objawy psychotyczne 
(urojenia i/lub omamy), zaburzenia snu i odwrócenie rytmu dobowego, kompulsyjne szukanie 
/ podkradanie / przekładanie / „chomikowanie” rzeczy, zachowania „niestosowne” (np. o cha-
rakterze napastowania seksualnego lub obnażania się), zgłaszanie potrzeb fizjologicznych co 
kilka minut czy nieuzasadniony opór i brak współpracy z opiekunami.

Skąd się biorą BPSD? Jakie są przyczyny? Wspomniane zaburzenia psychiczne i zaburze-
nia zachowania przede wszystkim wynikają z uszkodzenia mózgu wywołanego chorobą leżą-
cą u podłoża zespołu objawów, który określamy mianem otępienia. Łatwo o tym zapomnieć, 
bo nie jest to widoczne gołym okiem, ale mamy tu do czynienia z poważnym zanikiem organu 
pełniącego decydującą rolę w sterowaniu ludzkim zachowaniem, uczuciami czy osobowością. 
Miejmy to na uwadze pracując z chorym i dostosujmy do tego swoje oczekiwania – zaoszczę-
dzi to nam (opiekunom) wielu frustracji. Tak jak nierozsądnym byłoby oczekiwać, że nie ma-
jąc ręki zostaniemy wirtuozami gry na skrzypcach, tak możemy przysporzyć sobie i choremu 
wielu niepotrzebnych stresów oczekując od niego „zachowań adekwatnych i racjonalnych”, 
podczas gdy nie ma on fizycznej możliwości naszych oczekiwań spełnić.

Istnieje jednak jeszcze szereg dodatkowych czynników, które mogą wywołać lub spotęgo-
wać BPSD u podopiecznego. Do najpowszechniejszych należą:

1.  wystąpienie jakiejś choroby somatycznej (np. infekcji), bólu czy odwodnienia – wielu 
pacjentów nie jest w stanie sprecyzować, co im dolega, a jedyne, co zaobserwujemy, 
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to jakieś niespecyficzne pobudzenie lub zwiększona drażliwość (np. chory nie powie 
„wiesz, boli mnie głowa i chyba mam gorączkę” a może niespokojnie dreptać i reago-
wać agresją na różne nasze propozycje);

2.  podobnie  jakikolwiek  inny dyskomfort fizyczny  (np. przegrzanie, chłód, niewygod-
ne ubranie,  kamyk w bucie,  uciskający pampers,  zmęczenie),  ale  i  psychiczny  (np. 
nadmiar bodźców, nuda, bycie  świadkiem  lub uczestniczenie w  jakiejś  stresującej  / 
nietypowej sytuacji);

3.  działania niepożądane i interakcje leków, przypadkowe przedawkowania – im więcej 
leków przyjmuje pacjent, tym większe jest ryzyko wystąpienia różnych działań niepo-
żądanych i szkodliwych interakcji; dobrze, gdyby był jeden lekarz prowadzący, który 
jest informowany na bieżąco o wszelkich przyjmowanych przez chorego preparatach 
(także suplementach); należy również bezwzględnie nadzorować przyjmowanie leków 
przez podopiecznego – w przeciwnym razie nie mamy nigdy pewności jakie leki, w ja-
kich dawkach i czy w ogóle podopieczny wziął;

4.  nagła  zmiana  miejsca  pobytu  lub  opiekuna  (np.  podczas  hospitalizacji,  wyjazdu 
do sanatorium, zmiany miejsca zamieszkania, przemeblowanie w mieszkaniu); mózg 
w przebiegu otępienia traci zdolność do sprawnego uczenia się i adaptacji do nowych 
sytuacji – większość chorych potrzebuje czasu, żeby przystosować się do nowych wa-
runków, a każda nagła zmiana może wywołać silny stres;

5.  doświadczenie obiektywnie stresujących wydarzeń, jak np. śmierć współmałżonka czy 
innej bliskiej osoby; w takich sytuacjach zdrowemu człowiekowi niełatwo sobie pora-
dzić, więc można sobie wyobrazić o ile trudniej przychodzi to komuś z tak znacznym 
uszkodzeniem mózgu;

6.  negatywne relacje z opiekunami – bywa, że  relacje pomiędzy podopiecznym i  jego 
opiekunem rodzinnym są delikatnie mówiąc napięte i z reguły były takie jeszcze zanim 
rozpoznano  chorobę  otępienną;  umówimy  się  –  nie wszyscy  obecnie  chorzy  i  bez-
radni „staruszkowie” byli wcześniej wzorowymi  rodzicami  i partnerami; nie należy 
pochopnie oceniać, dlaczego obecnie relacja opiekun-podopieczny jest taka, a nie inna 
i graniczy z cudem, by po wielu latach uległa poprawie tylko z okazji konieczności 
sprawowania opieki – nie zmienia to jednak faktu, że brak pozytywnej relacji z opie-
kunami może nasilać różne „trudne” objawy w przebiegu otępienia;

7.  występowanie  zaburzeń  psychicznych,  osobowości  lub  zachowania  jeszcze  przed 
pojawieniem się  choroby otępiennej – niestety pojawienie  się otępienia nie  anuluje 
pozostałych, przewlekłych zaburzeń psychicznych, na które cierpiała osoba – prze-
ciwnie, niektóre z nich mogą ulec nasileniu, ponieważ otępienie odbiera pacjentowi 
możliwość świadomego stosowania różnych strategii radzenia sobie i kontroli własne-
go zachowania;

8.  niedostateczna wiedza opiekunów o chorobie – opieka nad osobą z zespołem otępien-
nym wymaga posiadania wiedzy  i  rozumienia  choroby oraz  specyficznego zestawu 
umiejętności,  których  brak może  doprowadzić  do  nieświadomego  popełniania  błę-
dów (nawet mimo najlepszych intencji) owocujących występowaniem właśnie BPSD 
u podopiecznego;
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9.  przeciążenie opiekuna opieką (tzw. zespół wypalenia opieką) – nawet najlepiej „wy-
szkolony” opiekun, doskonale znający „instrukcję obsługi”  swojego podopiecznego 
z otępieniem, nie będzie mógł należycie pełnić swojej (niezwykle trudnej) roli, jeśli 
będzie przemęczony; myślenie opiekuna o własnych potrzebach nadal bywa czasem 
niesłusznie postrzegane jako egoizm, a prawda jest taka, że im lepiej „zaopiekowany” 
psychicznie i fizycznie jest opiekun, tym lepiej „zaopiekowany” będzie mógł być jego 
podopieczny – z pustego i Salomon nie naleje.

Wyróżnić można  też pewne zachowania po stronie opiekunów, które mogą wywoływać 
lub nasilać u podopiecznego zaburzenia psychiczne  i zaburzenia zachowania  towarzyszące 
otępieniu. Są to m.in.: wprowadzanie gwałtownych zmian w planie dnia i otoczeniu chorego; 
pośpiech i poganianie chorego; stawianie wymagań ponad możliwości chorego; nadmierne 
kontrolowanie  i wyręczanie  chorego;  traktowanie  chorego w  sposób  infantylny,  dziecinny, 
protekcjonalny; brak poszanowania dla autonomii, preferencji i intymności chorego; nadmier-
ne krytykowanie, upominanie i przepytywanie chorego; agresja słowna lub fizyczna wzglę-
dem chorego  lub osób  /  zwierząt w  jego otoczeniu – nawet  jeśli  chorzy nie  rozumieją  już 
większości słów, to nadal dobrze odbierają komunikaty płynące z tonu głosu i postawy ciała 
opiekuna.

A  jak  sobie  radzić, kiedy  jakieś BPSD występują u naszego podopiecznego? Są pewne 
ogólne schematy, które można spróbować zaadaptować do konkretnych sytuacji. Po pierwsze 
zawsze staramy się najpierw odkryć, co w otoczeniu chorego potencjalnie mogło wywołać 
dany objaw (np. nasilony niepokój). Zidentyfikowanie takiego „czynnika spustowego” może 
umożliwić rozwiązanie problemu u podstaw bez konieczności wdrażania farmakoterapii. Np. 
jeżeli nasilony niepokój wystąpił, kiedy przestawiliśmy fotel, w którym podopieczny zawsze 
siedział, w  zupełnie  inne miejsce  pokoju,  to warto  spróbować  postawić  go w poprzednim 
miejscu,  jeżeli  tylko  jest  to możliwe  i zobaczyć, czy owy niepokój ustąpi. Rozwiązywanie 
wielu  problemów  związanych  z  opieką  nad  chorym  otępiennie wymaga  od  opiekuna  nie-
mal detektywistycznych dochodzeń i wiele inwencji twórczej. Nie zawsze niestety jesteśmy 
w stanie ustalić, co uruchomiło lub zaostrzyło BPSD, a czasem żadnej zewnętrznej przyczyny 
być nie musi, bo zaburzenia mogą być po prostu skutkiem uszkodzenia mózgu (np. omamy 
czy urojenia) – wtedy, jeżeli objawy są męczące dla podopiecznego i/lub opiekuna, to należy 
rozważyć złagodzenie ich przy pomocy leków.

Kolejną ogólną zasadą jest: zapobiegaj, zanim problem wystąpi. Jeżeli dobrze już wiemy, 
że nasz podopieczny źle reaguje na pewne sytuacje czy bodźce, to starajmy się ich unikać. Ła-
twiej będzie nam dostosować otoczenie (oczywiście w granicach rozsądku) do potrzeb chore-
go otępiennie niż próbować zmienić jego zachowania, nad którymi zwykle sam pacjent nie ma 
zbyt dużej kontroli. Np. jeśli podopieczny boi się luster i nawet jego własne odbicie wywołuje 
w nim lęk lub agresję (na pewnym etapie chorzy mogą nie rozumieć idei lustra i nie rozpo-
znawać w nim siebie samych), to zakryjmy te lustra dla spokoju chorego i swojego własnego. 
Będzie to prostsze niż próby uspokojenia „uruchomionego” pacjenta. 

Powszechną i zwykle dobrze działająca metodą w wielu trudnych sytuacjach jest odwra-
canie uwagi chorego. Załóżmy, że jakaś obca osoba skojarzyła mu się z kimś bliskim z jego 
przeszłości, z kim był w konflikcie – zdenerwował się i zaczął tę osobę publicznie wyzywać. 
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Po pierwsze warto otoczeniu wyjaśnić, na co choruje podopieczny. A po drugie – nie ma sensu 
w takiej sytuacji wdawać się w dyskusję i tłumaczenia. Często szybszy efekt przyniesie prze-
kierowanie uwagi pacjenta na coś innego (np. „zobacz, mają tu takie buty, jakie zawsze chcia-
łeś kupić” – i z entuzjazmem brniemy w temat butów). Może się to niekiedy wydawać wręcz 
„chamskie” i „nietaktowne”, kiedy dajmy na to pacjent płacze, bo znowu przypomniała mu 
się zmarła matka, a my próbujemy zaangażować go we wspólne śpiewanie piosenek, ale bar-
dzo często działa. Warto tę strategię wypróbować zwłaszcza wtedy, kiedy objawy wywołują 
u  chorego  znaczny  dyskomfort  emocjonalny  (lęk,  smutek,  agresję),  a my  i  tak  nie mamy 
szans  „logiczną  argumentacją”  rozwiązać  jego  rozterek. Ba! Bywa,  że  próby  „dogłębnego 
omówienia” sprawy tylko pogorszą sytuację przez jeszcze silniejsze skoncentrowanie uwagi 
podopiecznego na problemie. 

Odnośnie bardziej „technicznych” aspektów zapobiegania występowaniu BPSD, pamiętaj-
my, by unikać pośpiechu przy chorym. Niestety to na opiekunie spoczywa obowiązek takiego 
zaplanowania każdej czynności, np. zakładania butów przed wyjściem, by pacjent miał szansę 
„wyrobić się” w czasie. Jeżeli zdenerwujemy podopiecznego nadmiernym popędzaniem czy 
okazywaniem zniecierpliwienia, to sami strzelamy sobie w kolano – chory zestresowany bę-
dzie się motał (np. z ubieraniem się) jeszcze bardziej. Zapewnijmy również podopiecznemu 
jak najbardziej stały plan dnia i możliwie niezmienne otoczenie – zdrowej osobie może się to 
kojarzyć z nudą i monotonią, ale pacjentowi daje poczucie bezpieczeństwa i przewidywalno-
ści świata (w którym i tak jest już wystarczająco zagubiony).

Podchodźmy do podopiecznego tak, aby nas widział, a jeżeli chcemy nawiązać z nim ko-
munikację, to najpierw złapmy kontakt wzrokowy – miejmy pewność, że nas zauważył i sku-
pił na nas swoją uwagę. Wykonując przy pacjencie  jakiekolwiek czynności – uprzedzajmy 
co  i  po  co będziemy  robić,  relacjonujmy  to na bieżąco, powtarzajmy często,  co  się dzieje 
(na pewnym etapie choroby trwałość śladu pamięciowego może być ograniczona do kilkuna-
stu sekund). Nawet jeżeli chory nie rozumie już znaczenia słów, to możemy go w ten sposób 
uspokajać łagodnym tonem głosu. Bądźmy świadomi swojej mimiki, gestów i sposobu mó-
wienia – ludzki mózg zawsze za ważniejszy komunikat uznaje ten pozawerbalny niż werbalny 
i nie zmienia się to również w chorobie, a wręcz jest jeszcze silniej wyrażone. Nie jest wcale 
tak ważne co mówimy, ale jak to mówimy. Dobrym sposobem na uspokojenie podopiecznego 
jest też tzw. „osadzanie go w rzeczywistości” – przypominanie jaki jest dzień, gdzie się znaj-
dujemy i w jakim celu oraz zapewnienie, że wszystko jest dobrze i czuwamy nad sytuacją. 
Ważne też, by wypełniać choremu dzień przez angażowanie go w konstruktywne i w miarę 
możliwości lubiane przez niego zajęcia.

Pamiętajmy, że nie ma opiekuna idealnego i każdy popełnia błędy. To normalne, że nawet 
zawodowy opiekun czasem sobie z czymś nie radzi. Nie krępujmy się prosić innych o pomoc. 
To bardzo ważne, żeby opiekun miał zapewnione wsparcie innych osób w opiece nad chorym 
– zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dbanie o „higienę emocjonalną” opiekuna (przez moż-
liwość konstruktywnego rozładowania stresu i frustracji, realizację osobistych potrzeb i pasji, 
udział w grupach wsparcia dla opiekunów, korzystanie z indywidualnego wsparcia psycho-
logicznego) powinno  stanowić  integralną  część opieki nad pacjentem otępiennym. Z kolei 
posiadanie rzetelnej wiedzy na temat choroby podopiecznego oraz rozumienie mechanizmów 
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stojących za jego trudnymi zachowaniami pomaga nie brać ich tak bardzo do siebie, co zwykle 
stanowi poważny problem, gdy chory jest osobą bliską, członkiem rodziny. Kiedy pamiętamy, 
że zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania pojawiające się w zespole otępiennym są 
efektem uszkodzenia mózgu,  łatwiej zachować przy pacjencie spokój  i opanowanie, a  taka 
postawa wobec podopiecznego pomaga ograniczyć występowanie u niego BPSD. 
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18. 
Co to jest trening kognitywny?

Jednym z oddziaływań pozafarmakologicznych stosowanym w terapii zespołu otępiennego 
jest tzw. trening kognitywny (inaczej trening funkcji poznawczych, stymulacja poznawcza). 
Zwykle prowadzony jest przez psychologa lub neuropsychologa, ale przynajmniej pewne jego 
elementy mogą być wykonywane również przez opiekuna rodzinnego w domu. W otępieniu 
celem treningu kognitywnego jest przede wszystkim podtrzymywanie jeszcze zachowanych 
funkcji poznawczych przez wykonywanie  różnorodnych zadań, które są „wysycone” okre-
śloną zdolnością umysłową. Nigdy nie jest tak, że dane ćwiczenie angażuje np. tylko pamięć 
operacyjną albo tylko koncentrację uwagi, ale można dobrać profil ćwiczeń tak, żeby angażo-
wały określone funkcje mózgu bardziej niż inne.

Uszkodzenie  funkcji  poznawczych  jest  tym,  z  czym  przede wszystkim  kojarzy  się  po-
tocznie zespół otępienny (chory „nie pamięta”, „nie poznaje”, „gubi się”, „nie mówi”, „nie 
rozumie”). Ale co dokładnie stoi za terminem „funkcje poznawcze”? Otóż funkcje poznaw-
cze można najogólniej opisać jako wszystkie procesy aktywnego odbierania, przetwarzania 
i przechowywania informacji, które bazują na używaniu dotychczasowej wiedzy i pozwalają 
nabywać nową wiedzę  (pozwalają  się uczyć).  „Siedzibą” owych procesów  jest oczywiście 
mózg, a więc uszkodzenie mózgu odbija się na sprawności poszczególnych funkcji poznaw-
czych. Funkcje te można podzielić według różnych kryteriów, można przyjąć różny poziom 
„szczegółowości” ich omawiania. Wymienię poniżej te funkcje, które z perspektywy oceny 
zespołów otępiennych są najistotniejsze:

1.  funkcje  pamięciowe  – wyróżniamy  różne  rodzaje  pamięci,  które mogą  być w  róż-
nym  stopniu  zaburzone  lub  zachowane  (np.  zespół  otępienny  w  przebiegu  cho-
roby  Alzheimera  „słynie”  z  poważnych  deficytów  pamięci  długotrwałej  świeżej 
– chory ma problem z zapamiętaniem nowych faktów):         
    a)  pamięć operacyjna – ta, która pozwala nam np. policzyć coś w myślach, 

ściśle powiązana ze zdolnością koncentracji uwagi
    b)  pamięć krótkotrwała – wystarcza, żeby np. zapisać szybciutko na kartce 

usłyszany kilka sekund temu pin do karty 
    c)  pamięć długotrwała – wielki magazyn, który przechowuje całą naszą wie-

dzę o przeszłości, poczynając od  tego, co „świeże”, co było kilkanaście 
minut temu, a kończąc na tym, co „dawne” – choćby 80 lat temu 

    d)  pamięć semantyczna – rodzaj pamięci długotrwałej dotyczący znajomości 
znaczenia  słów  i wiedzy o otaczającym świecie – np.  że  zwierzę,  które 
szczeka, to pies, a stolicą Polski jest Warszawa

    e)  pamięć epizodyczna – rodzaj długotrwałej pamięci odnoszący się do zda-
rzeń, np. że wczoraj w aptece była bardzo długa kolejka
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    f)  pamięć autobiograficzna – rodzaj pamięci epizodycznej, ale związany kon-
kretnie z wydarzeniami z własnego życia, np. wspomnienia ze ślubu

    g)  pamięć podzielona według modalności zmysłowych, np. słuchowo-werbalna 
(możliwość zapamiętywania słów, wypowiedzi), wzrokowa (dotyczy obra-
zów), wzrokowo-przestrzenna (np. pamięć dróg i układu pomieszczeń), itd. 

2.  funkcje uwagowe (m.in. koncentracja, podtrzymywanie, zakres, selektywność, prze-
rzutność uwagi) – są bardzo podatne na wszelkiego typu uszkodzenia mózgu, co wyni-
ka z ich dużego rozproszenia w mózgu – gdzie by nie doszło do zniszczenia neuronów, 
tam odbije się ono na wydolności uwagi; inaczej mówiąc, w pracę uwagi zaangażowa-
ne są jednocześnie rozległe obszary w całym mózgu. Niestety również jakiekolwiek 
deficyty uwagowe przekładają się na sprawność pozostałych funkcji poznawczych, są 
niejako ich fundamentem, np. nie da się czegoś zapamiętać, rozpoznać, wykonać czy 
powiedzieć bez odpowiedniego zaangażowania uwagi.

3.  funkcje językowe – rozumienie (impresja) języka i jego nadawanie (ekspresja), czyta-
nie (leksja), pisanie (grafia).

4.  funkcje  wzrokowo-przestrzenne  –  zdolność  rozpoznawania  widzianych  obiektów 
(gnozja wzrokowa), orientacja w przestrzeni (we własnym mieszkaniu, mieście, ma-
pie, tradycyjnym zegarku) czy umiejętność kopiowania figur

5.  praksja – zbiór zdolności umożliwiających świadome wykonywanie różnych wyuczo-
nych, zwykle precyzyjnych ruchów (np. zapięcia guzików, zawiązania butów, odręcz-
nego pisania tekstów)

6.  funkcje wykonawcze –  jest  to duża grupa zdolności nadzorujących nasze zachowa-
nie – m.in. planowanie działania, dobór optymalnych strategii wykonania i określenie 
priorytetów,  zainicjowanie  czynności, wyhamowanie wykonania  impulsywnych po-
mysłów, bieżące sprawdzanie jakości własnego działania, ocena końcowego wyniku, 
zdolność przerwania działania, gdy plan został zrealizowany, itp. Co ciekawe, nawet 
jeżeli wszelkie pozostałe domeny poznawcze działają bez zarzutu, to bez sprawnych 
funkcji wykonawczych nasze zachowanie może być bezużyteczne i zdezorganizowane. 

7.  myślenie – powiedziałabym, że  stanowi ono wisienkę na szczycie  tortu zdolności 
umysłowych  i  nie  jest  łatwe  do  zdefiniowania. Możemy  również wyróżnić  różne 
jego  rodzaje. To,  co zwykle obserwujemy w otępieniu,  a  co dotyczy myślenia,  to 
jego konkretyzacja – niezdolność do posługiwania się abstrakcją (np. na pytanie, „co 
łączy jabłko, banana i gruszkę?” – prawidłowa odpowiedź: są to owoce – pacjent od-
powiada, że „no jabłko jest okrągłe, a banan długi” i w ogóle nie potrafi wyabstraho-
wać, czyli wyłączyć ponad podane konkretne przykłady jakiejś wspólnej ich cechy). 
Wiąże się z tym także brak zdolności wytłumaczenia znaczenia metafor, przysłów 
(nawet mimo  doskonałej  pamięci  ich  treści)  czy  abstrakcyjnych  terminów,  takich 
jak „miłość” czy „nieszczęście”. O uszkodzeniu myślenia świadczą też niezdolność 
do logicznego wnioskowania (np. zauważenie śniegu za oknem nie pomaga „domy-
ślić się” jaka może być teraz pora roku, nawet, jeśli pacjent wie, że śnieg pada zimą) 
czy rozwiązywania codziennych problemów (np. pacjent może nie wpaść na to, żeby 
sprawdzić datę w kalendarzu). 
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Mózg jest całością i  jako całość funkcjonuje. Nie można wcale porównać go do kom-
putera, w którym utrata jednego folderu z plikami może nie wpłynąć na działanie pozosta-
łych. Bardzo rzadko (o ile w ogóle) można mówić o wybiórczym uszkodzeniu tylko jednej 
funkcji poznawczej – nawet  jeśli mamy do czynienia z bardzo punktowym zniszczeniem 
tkanki nerwowej. Wszystko łączy się ze wszystkim, a zespoły otępienne mają to do siebie, 
że  uszkodzenia  są  dość  rozległe  i  rozproszone  po wielu  różnych  obszarach. Np. w  cho-
robie Alzheimera pierwotnymi  „ogniskami”, w których w pierwszej  kolejności  dochodzi 
do śmierci komórek nerwowych są przede wszystkim przyśrodkowe płaty skroniowe z for-
macją  hipokampa  i  okolice  ciemieniowe,  które  związane  są  z  funkcjami  pamięciowymi 
i wzrokowo-przestrzennymi.  Zatem  najpierw  zwrócą  nasza  uwagę  objawy  takie,  jak  np. 
brak  zapamiętywania  nowych  informacji  i  gubienie  się.  Z  czasem  choroba  „rozłazi  się” 
na coraz większe obszary mózgu i sieje coraz większe spustoszenie, co przejawia się w po-
staci utraty coraz to kolejnych sprawności. 

Trening kognitywny powinien być prowadzony pod kontrolą specjalisty (psychologa lub 
neuropsychologa), „szyty na miarę” dla konkretnego pacjenta i na bieżąco modyfikowany tak, 
aby dostosować go do aktualnych możliwości i potrzeb chorego przez zaangażowanie okre-
ślonych funkcji poznawczych. Co z tego wynika, należy go poprzedzić diagnozą neuropsy-
chologiczną, która pozwala stworzyć „profil poznawczy” danej osoby – opis zachowanych 
i uszkodzonych funkcji. Należy przy tym wziąć pod uwagę indywidualne preferencje, zainte-
resowania, potrzeby i osobowość pacjenta. Jest to ważne, ponieważ bez współpracy i zaanga-
żowania ze strony podopiecznego, nawet najlepiej zaplanowane ćwiczenia na nic się zdadzą. 

Aby ćwiczenia były efektywne, powinny być wykonywane regularnie – najlepiej codzien-
nie po ok. 30 minut. Wprawdzie specjalista powinien trening nadzorować, ale dobrze, gdyby 
opiekunowie chorego nauczyli się również samodzielnie pracować z podopiecznym. Pozwala 
to  nie  tylko  na  konstruktywne  zorganizowanie  choremu  czasu w miejscu  jego  zamieszka-
nia, ale wspólna praca może również pozytywnie wpłynąć na więź pomiędzy podopiecznym 
a jego opiekunami. Na rynku dostępnych jest wiele gotowych materiałów do stymulacji po-
znawczej pacjentów otępiennych. Można je zdobyć także w stowarzyszeniach zajmujących 
się problematyką otępień (np. zeszyty ćwiczeń dostępne nieodpłatnie w formacie pdf na stro-
nie Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego http://www.alzheimer-lodz.pl/). 

Jak pracować ze swoim podopiecznym w domu? Po pierwsze trzeba mu zapewnić od-
powiednie warunki do pracy – cieszę i spokój, dobre oświetlenie, wygodne miejsce do sie-
dzenia  i  pisania,  w  razie  potrzeby  okulary  i  aparat  słuchowy,  długopis,  ołówek,  linijkę, 
itp. Warto też wykorzystać do pracy tę porę dnia, w której chory jest najbardziej skłonny 
do współpracy. Dobrze, kiedy opiekun motywuje pacjenta do aktywności, ale już zmuszanie 
może przynieść więcej  szkody niż pożytku.  Jeżeli cokolwiek podopiecznemu proponuje-
my,  to warto odwołać  się do ważnych dla niego celów  i potencjalnych korzyści –  lepiej 
powiedzieć, np. „te ćwiczenia pozwolą ci lepiej pamiętać” niż „jak nie będziesz ćwiczył, 
to wszystkiego zapomnisz”. Również sam opiekun powinien cały czas pamiętać, że wyko-
nywanie zadań stymulujących funkcje poznawcze to nie egzamin – nie chodzi tu o wynik, 
a o umysłowy wysiłek, zaangażowanie, wspólne spędzanie czasu i poprawę samopoczucia 
chorego czy podniesienie jego samooceny. 
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Dawajmy podopiecznemu dużo pozytywnych komunikatów zwrotnych – chwalmy, kiedy 
tylko możemy – nie tylko za poprawne wykonania, ale również za chęci i włożoną pracę – dla 
wielu chorych konfrontacja z własnymi deficytami bywa bardzo trudna. Ćwiczenia w formie 
„gotowców” możemy zawsze przerobić tak, żeby jak najbardziej pasowały do konkretnego 
pacjenta, np. żeby tematyka zdań do uzupełnienia dotyczyła również jego pasji czy zawodu. 
Kluczowy jest dobór poziomu trudności zadań – zbyt łatwe mogą szybko znudzić, a zbyt trud-
ne sfrustrować i zniechęcić podopiecznego. Dążymy do tego, aby chory wykonał jak najwię-
cej przykładów samodzielnie, jednak nie powinien pracować bez kontroli – może nie wiedzieć 
swoich błędów, pomijać część zadań lub nie rozumieć w pełni poleceń (opiekun musi cały 
czas czuwać). Bywa, że konieczne jest udzielanie podpowiedzi – staramy się dawać wtedy 
najmniejsze konieczne wskazówki. 

Podsumowując, trening kognitywny to różnego rodzaju oddziaływania mające na celu sty-
mulowanie określonych funkcji poznawczych chorego. Powinien być poprzedzony diagnozą 
psychologiczną i stworzeniem tzw. „profilu neuropsychologicznego”, co pozwoli na dobranie 
odpowiednich („szytych na miarę”) dla danego pacjenta zadań. Profesjonalny trening kogni-
tywny jest prowadzony zwykle przez psychologa lub neuropsychologa, jednak jego elementy 
może wykonywać (najlepiej po krótkim „przeszkoleniu” przez specjalistę) również opiekun 
rodzinny. Pomocne mogą okazać  się  dostępne na  rynku oraz w  stowarzyszeniach  i  funda-
cjach działających na rzecz osób chorych otępiennie gotowe zeszyty ćwiczeniowe (np. do-
stępne nieodpłatnie w formacie pdf na stronie Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego  
http://www.alzheimer-lodz.pl/). Pamiętajmy, że celem ćwiczeń nie jest  ich perfekcyjne wy-
konanie  przez  podopiecznego,  ale  przede  wszystkim  zaangażowanie  go  w  konstruktywną 
aktywność, podniesienie  jego poczucia kompetencji oraz spędzenie miłego czasu wspólnie 
z opiekunem – ważniejszy jest sam proces, a nie efekt końcowy. 
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19. 
Czy chory otępiennie może jechać na wakacje?

Osobiście spotykam się z  tym, że wielu opiekunów z góry zakłada, że wspólny wyjazd 
z bliskim, u którego rozpoznano zespół otępienny jest niemożliwy lub wręcz przeciwwskaza-
ny. Można przyjąć, iż podopieczni w głębokim stadium otępienia faktycznie z wielu przyczyn 
nie są już w stanie uczestniczyć w podróżach (m.in. ograniczony kontakt z otoczeniem, zabu-
rzenia emocjonalne, niezdolność do lokomocji, zaburzenia pracy zwieraczy, itp.). Natomiast 
w przypadku osób w lekkim i umiarkowanym stadium otępienia sprawa staje się nieco bar-
dziej złożona i każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie. 

Przekonanie, że chorego otępiennie „lepiej nie przesadzać” w nowe miejsce nie jest bez-
podstawne. Ogólna zasada jest taka, że im mniej gwałtownych zmian w życiu chorego, tym 
zdrowiej dla niego. Drastyczne zmiany (np. miejsca pobytu, opiekuna, planu dnia czy choćby 
układu mebli w mieszkaniu) mogą powodować silny stres, a przez to negatywnie wpływać 
na stan funkcji poznawczych i nastrój podopiecznego. Dzieje się tak, ponieważ uszkodzony 
mózg nie potrafi już adaptować się do nowych bodźców. Chory np. nie będzie mógł zapamię-
tać, gdzie znajdują się jego rzeczy, gdzie jest toaleta, kim są nowe osoby, które go otaczają. 

Często po wystąpieniu takiej drastycznej zmiany, np. gdy chory trafia do szpitala, obserwu-
je się nagłą „dekompensację” (pogorszenie) poziomu jego funkcjonowania. Niektóre rodziny 
mają wręcz wrażenie, że „otępienie pojawiło się nagle, po przyjęciu do szpitala” lub „w czasie 
wyjazdu do sanatorium”.  Jest  to złudzenie, ponieważ chory przebywając w dobrze znanym 
sobie środowisku (np. mieszkając od 40 lat w tym samym mieszkaniu, robiąc zakupy w tym 
samym sklepiku pod blokiem, wykonując te same czynności domowe) nie ujawniał wszystkich 
objawów. Poboczny obserwator mógłby nawet nie zauważyć, że nasz bliski cierpi na otępienie. 
Natomiast, gdy wrzucimy takiego chorego w nowe środowisko, gdzie nie może działać „na au-
topilocie”, obnażone zostają wszystkie jego deficyty poznawcze i niezdolność do adaptacji. 

ALE – każdy chory jest inny i może na wyjeździe zaskoczyć swoich opiekunów zarówno 
w sposób negatywny, jak i pozytywny. Znam rodziny, które regularnie wyjeżdżają na waka-
cje (także zagraniczne) ze swoim chorym bliskim i cieszą się wspólnie spędzanym czasem. 
Część  pacjentów była  aktywna  przed  chorobą  i  po  prostu  kontynuuje  swój  poprzedni  styl 
życia w chorobie, a część dopiero po rozpoznaniu otępienia zaczęła wyjeżdżać z opiekunem. 
Wiele zależy od temperamentu chorego, jego osobowościowej otwartości na zmiany, gotowo-
ści do zdania się na opiekę bliskich i jakości relacji z opiekunem. Zespoły otępienne bywają 
nieprzewidywalne – osoba, która niechętnie podróżowała przed chorobą, w chorobie może 
nie mieć nic przeciwko wyjazdom. I odwrotnie – jeżeli podopieczny bardzo dobrze toleruje 
wyjazdy, może na pewnym etapie choroby tę zdolność do łatwej adaptacji utracić. 

Decydując  się  na wspólny wyjazd musimy  być  przygotowani  przede wszystkim  na  to, 
że w nowym otoczeniu nasz podopieczny może funkcjonować na dużo niższym poziomie niż 
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w domu. Może być mniej samodzielny, ujawnić niespotykane dotąd zachowania, reagować 
gwałtowniej, być bardziej nieporadny i niefrasobliwy w kontaktach społecznych. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zwiększone ryzyko zagubienia się – nawet, jeśli dotychczas nigdy 
nie było z tym problemu. Najlepiej, gdyby z osobą chorą nie jechał tylko główny opiekun, 
ale jeszcze przynajmniej jedna osoba pełniąca rolę „pomocnika” opiekuna. Chory na wyjeź-
dzie może po prostu wymagać więcej uwagi i dozoru niż na co dzień w domu. Dobrze, żeby 
miejsce, w które jedziemy było względnie ciche i spokojne – nadmiar hałasów i obcych ludzi 
może być dodatkowym obciążeniem dla pacjenta. Dobrze jest uprzedzić personel ośrodka (np. 
hotelu, pensjonatu) o chorobie podopiecznego – żeby na wszelki wypadek również mieli go 
na oku (np. gdyby widzieli, że oddala się sam, bez opiekuna).

Na szczęście powoli pojawiają się w Polsce ośrodki (pensjonaty, sanatoria, hotele), które 
dostosowują swoje oferty także do potrzeb osób z chorobami otępiennymi i ich opiekunów. 
Dostępnych jest coraz więcej możliwości wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne – także z do-
finansowaniem z PFRON (np. na stronie https://www.turnusy.rehabilitacyjne.pl/). Być może 
wszelkie  obawy  odnośnie  zachowania  podopiecznego  na wakacjach  okażą  się  bezzasadne 
i  będzie  on  czerpać wiele  radości  z  przebywania  ze  swoimi bliskimi. A być może wyjazd 
będzie trzeba przerwać, jeżeli okaże się on zbyt dużym wyzwaniem dla chorego i/lub opieku-
nów. Każdy chory jest inny i należy do niego podejść indywidualnie. 
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20. 
Jak przeciwdziałać zaginięciu chorego na otępienie?

Chorzy otępiennie (przede wszystkim myślę tu o osobach dotkniętych otępieniem w prze-
biegu choroby Alzheimera) są grupą szczególnie narażoną na zaginięcia. Powodów jest wiele 
i jest to temat na osobny tekst. Pacjenci z otępieniem wychodzą z własnych domów, z ośrod-
ków opiekuńczych, a nawet z oddziałów szpitalnych lub „znikają z oczu” opiekuna podczas 
spaceru. Są to niestety sytuacje częste – większość chorych zostaje znaleziona stosunkowo 
szybko przez członków rodziny, z reguły jeszcze przed powiadomieniem policji. Nie zawsze 
tak jednak bywa – część musi być poszukiwana przez służby, trafia do baz osób zaginionych 
i niekiedy przepada bez śladu lub zostaje odnaleziona dopiero po śmierci. W mediach nie raz 
napotyka się na ogłoszenia o poszukiwaniu starszej osoby – w wielu opisach zaznaczone zo-
staje, że „może mieć problemy z pamięcią” albo wprost, że „cierpi na chorobę Alzheimera”. 
Nawet jeśli poszukiwania zakończą się szczęśliwie, to cała sprawa wiąże się z ogromnym stre-
sem dla chorego i jego bliskich. Każde zagubienie to też ryzyko upadków, urazów, okradzenia 
i śmierci. Jak można przeciwdziałać czy chociaż zminimalizować ryzyko takich sytuacji?

Po pierwsze na pewnym etapie choroby otępiennej konieczne jest podjęcie decyzji, czy 
podopieczny może mieszkać jeszcze sam lub wychodzić gdziekolwiek bez opieki. Wielu cho-
rych broni  samodzielnego mieszkania  i wychodzenia  jak niepodległości  (co  jest  z  ich per-
spektywy  zupełnie  zrozumiałe). Bliskim  trudno wdrożyć  jakiekolwiek  rozwiązania wbrew 
woli chorego – zwłaszcza, gdy upośledzenie funkcjonowania nie jest ewidentne. Niestety zbyt 
długie zwlekanie z podjęciem tych „brutalnych” decyzji może okazać się tragiczne w skut-
kach. Nawet jeśli chory otępiennie ostatnie sto razy trafił z domu do sklepu i z powrotem, to 
za sto pierwszym może nie  trafić. Bardzo  trudno przewidzieć, kiedy nastąpi  ten krytyczny 
moment – lepiej więc przesadzić w stronę nadmiernej ostrożności niż ryzykować zbyt długo. 
Tak naprawdę już w momencie postawienia diagnozy początkowego stadium otępienia należy 
zacząć  intensywnie planować,  jak  rozwiązać problem samodzielnego mieszkania  i wycho-
dzenia chorego. Bywa, że pacjenci ewidentnie niezdolni do samodzielnego funkcjonowania 
pozostają bezkrytyczni i odrzucają wszelką pomoc. Jeżeli żadne metody perswazji nie poma-
gają, nie bójmy się sięgać po rozwiązania bardziej zdecydowane i sprzeczne z wolą chorego, 
włączając w to ubezwłasnowolnienie czy (jeśli chory z różnych względów nie chce / nie może 
mieszkać z bliskimi) – umieszczenie go w placówce opiekuńczej. Jest to tak samo niepod-
legające  dyskusji,  jak  konieczność  otoczenia  opieką  trzyletniego  dziecka. Bezpieczeństwo 
podopiecznego jest priorytetem. 

Większość chorych nie ma jednak większych oporów przed zamieszkaniem z osobą bli-
ską, a część czuje się wręcz dużo bezpieczniej w takiej sytuacji. Samo wspólne zamieszkanie 
nie  rozwiązuje  jednak  jeszcze wszystkich problemów –  często  opiekunowie  rodzinni  opo-
wiadają,  jak podopieczny usiłuje  sam z domu wychodzić  (np. w nocy,  kiedy  rodzina  śpi).  



Sonia Cieślik

58

Mieszkanie należy odpowiednio przygotować – zabezpieczyć drzwi (muszą być zamknięte 
na klucz, do którego chory nie ma dostępu) i okna (możliwe jest założenie klamek otwiera-
nych kluczykiem). Warto również uprzedzić sąsiadów – wytłumaczyć im, na co choruje pod-
opieczny i co mają zrobić, gdyby zauważyli, że wychodzi sam lub błąka się po okolicy. Pro-
blemem jest też brak dostosowania większości oddziałów szpitalnych do potrzeb pacjentów 
otępiennych. Spotkałam nieliczne oddziały somatyczne, które były wyposażone np. w drzwi 
z  domofonem.  Jeśli  do  takiego  „niezabezpieczonego”  oddziału  trafia  pacjent  z  otępieniem 
i tendencją do wędrowania, to błąka się po korytarzach mimo ciągłego odprowadzania do sali. 
Personel szpitalny nie jest fizycznie w stanie nad taką sytuacją zapanować bez wprowadzenia 
odpowiednich rozwiązań systemowych.

Bywa,  że  nawet  po  zastosowaniu  się  do wszystkich  powyższych  środków  ostrożności, 
chory i tak da radę zniknąć opiekunowi z oczu. Zdarzyć się to może nawet najlepiej zaopieko-
wanym pacjentom. Czy jest coś, co możemy w takiej sytuacji zrobić, żeby zwiększyć szansę 
na szybkie odnalezienie chorego (oczywiście poza  jak najszybszym powiadomieniem poli-
cji  ze wskazaniem na  chorobę  zaginionego  i  rozpoczęciem poszukiwań)? Warto  zawczasu 
wyposażyć podopiecznego w pomocne „gadżety”. Podstawą są zakładane na rękę (i trudne 
do samodzielnego zdjęcia) opaski z informacją na jaką chorobę cierpi pacjent, adresem za-
mieszkania i numerem kontaktowym do opiekuna. Po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową 
haseł  „opaska  ratunkowa  / medyczna  / Alzheimer” wyświetlą nam się propozycje  różnych 
producentów i sklepów (przedział cen zwykle między 10-70 zł). Niektórzy opiekunowie in-
westują też w zegarki / opaski zawierające GPS, które pozwalają na bieżąco „śledzić” aktual-
ne położenie podopiecznego. 

No i edukacja. Edukacja opiekunów rodzinnych, zawodowych, całego personelu medycz-
nego oraz społeczeństwa w temacie problematyki zagubień pacjentów otępiennych i ich prze-
ciwdziałaniu. Warto uwrażliwiać ludzi na starsze osoby mijane na ulicy – czy są adekwatnie 
ubrane, czy nie zdają się zagubione lub wystraszone, czy potrafią się jakkolwiek wysłowić, 
czy zapytane o godzinę, datę lub ulicę odpowiadają prawidłowo? Ciekawe informacje na te-
mat  sposobu  zachowania  się  osób  z  różnymi  zaburzeniami psychicznymi  (w  tym zespoła-
mi otępiennymi) w  razie zagubienia oraz  jak  się względem nich zachować można znaleźć 
w ulotce „Zaginięcia – profil zachowań osób z dysfunkcjami psychicznymi” przygotowanej 
we współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Fundacji ITAKA oraz Policji. Ulotka do-
stępna jest w formacie pdf pod linkiem: 

www.zaginieni.pl/wp-content/uploads/2014/12/ulotka_dysfunkcje_psychiczne-nowa.pdf. 
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21. 
Objaw czy złośliwość?

Niekiedy spotykam się z komentarzem opiekunów (tak  rodzinnych,  jak  i zawodowych) 
typu:  „on mi  to  robi  złośliwie”.  Interpretacja  ta  dotyczy  różnych  trudnych  zachowań pod-
opiecznych z otępieniem, szczególnie wtedy, gdy mają one charakter „wybiórczy”. Np. gdy 
raz chory potrafi się szybko ubrać, ale kiedy opiekun spieszy się rano do pracy, to nagle już nie 
potrafi; z jednej strony chory pamięta hasła z krzyżówki, a z drugiej nie pamięta, o co opiekun 
prosił 5 minut temu. Raz niby działa, a raz nie działa. No to jest chory czy może jednak bywa 
złośliwy lub „miga się” od niektórych czynności? Zachowanie jest objawem choroby otępien-
nej czy celowym uprzykrzaniem życia opiekunowi?

Zespół  otępienny  jest  bardziej  złożonym  zjawiskiem  niż  tylko  powszechnie  kojarzone 
z nim „problemy z pamięcią”. Zwykle to nie trudności z pamięcią są też największą bolączką 
dla opiekuna. Otępienie – w zależności od jego rodzaju – w mniejszym lub większym stopniu 
uszkadza osobowość, tożsamość i kompetencje społeczne chorego. Z postępem choroby za-
nika to, co najbardziej ludzkie w człowieku. Nasila się egocentryzm, zmniejsza się zdolność 
do empatii, przyjmowania perspektywy drugiej osoby, takt społeczny, zainteresowanie oto-
czeniem, możliwość planowania swoich działań i przewidywania ich skutków. Z czasem za-
chowania podopiecznego tracą też tzw. celowość. Jedyną dobrą informacją w tej sytuacji jest 
to, że prawdopodobieństwo podejmowania przez niego zachowań intencjonalnie złośliwych 
spada wraz z rozwojem otępienia. Mogą występować zachowania trudne, irytujące, agresyw-
ne, ale należy je interpretować raczej w kategoriach behawioralnego chaosu czy bardzo pro-
stych (wręcz prymitywnych) reakcji na bieżące bodźce niż zamierzonych i świadomych prób 
utrudnienia opiekunowi życia. 

A jak rozumieć fluktuacje poziomu funkcjonowania chorego? Czemu raz pamięta, raz po-
trafi sam, a raz nie pamięta i nic nie potrafi? Jest to związane z rodzajem choroby otępiennej, 
konkretnym profilem deficytów poznawczych u danego chorego, a nawet z czynnikami sy-
tuacyjnymi takimi jak np. stres, pośpiech, zmęczenie. Weźmy na przykład pamięć, która ma 
różne „podsystemy”. Pamięć semantyczna (magazynująca m.in. wiedzę o świecie) może być 
względnie dobrze zachowana  (chory może dobrze  radzić  sobie w krzyżówkach),  a pamięć 
epizodyczna (pamięć wydarzeń) poważnie uszkodzona (chory nie pamięta, co opiekun po-
wiedział 5 min. temu). Działania automatyczne utrzymują się na ogół długo (np. spontanicz-
nie chory zawiąże buty, nawet się nad tym nie skupiając), ale występuje objaw apraksji (np. 
na polecenie, czyli w sposób świadomy, chory tych butów już nie zawiąże). Przykładów takich 
możnaby mnożyć, a wynikają one z konkretnych uszkodzeń mózgu danego podopiecznego. 

Podopieczni  przed  chorobą  byli  ludźmi  o  określonej  osobowości.  Zanik  pewnych  czę-
ści mózgu może  powodować  tzw.  rozhamowanie  niektórych  cech  –  np.  osoba,  która  była 
raczej  wrogo  nastawiona  do  świata,  mając  zdrowy  mózg,  starała  się  tego  nie  okazywać,  
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ale w chorobie nie będzie już miała „narzędzi” („hamulców”) do ukrywania przejawów tej 
wrogości. Cecha ta może stać się karykaturalnie widoczna i boleśnie odczuwalna dla opieku-
na. Chorzy z tendencją do „negatywnej” emocjonalności mogą zdawać się „złośliwi”, jednak 
ich oporujące zachowania są częściej efektem nieporadności i niezdolności do wyrażenia woli 
czy zaspokojenia swoich potrzeb w sposób bardziej dla opiekuna akceptowalny. 

Interpretacja trudnego zachowania chorego jako objawu (a nie „złośliwości”) nie zmienia 
jednak faktu, że opiekun może stać się obiektem, na którym podopieczny wyładuje negatywne 
emocje czy osobą, której mieszkanie zostanie zalane, bo chory akurat tym razem zapomniał 
zakręcić wodę. Interpretacja  taka może natomiast zmienić nastawienie opiekuna względem 
trudnych zachowań i ułatwić radzenie sobie z nimi – zarówno na płaszczyźnie  technicznej 
(np. nie warto kłócić się z chorym na temat zasadności zakręcania wody, ale należy zakręcić 
zawór główny, gdy chory zostaje na chwilę sam w domu), jak i na płaszczyźnie emocjonalnej 
(np. łatwiej zdystansować się do agresji chorego, która jest wynikiem „dziur” w mózgu niż 
do agresji intencjonalnie wymierzonej w nas przez zdrową osobę). 

Ważne, by edukować się w zakresie choroby, na którą cierpi podopieczny. Im lepiej rozu-
miemy mechanizmy choroby otępiennej, tym łatwiej patrzeć na trudne zachowania chorego 
przez pryzmat objawów i „nie brać ich do siebie”. Oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić, 
zwłaszcza, gdy mowa o opiekunach rodzinnych a nie zawodowych, a relacje przedchorobowe 
opiekuna i podopiecznego były trudne. Z tego względu dobrze, gdyby opiekun uczestniczył 
w warsztatach psychoedukacyjnych, związanych z opieką nad chorym otępiennie, uczęszczał 
na grupy wsparcia dla opiekunów czy w razie potrzeby podjął własną psychoterapię. Nawet 
jeśli dyskomfort emocjonalny opiekuna nie zniknie całkowicie, to zmniejszenie go w jakimś 
procencie będzie sukcesem i ułatwi dalszą opiekę. 

Podsumowując,  zdecydowaną większość  trudnych  zachowań  podopiecznego  należy  in-
terpretować  jako objawy poważnego,  zwykle postępującego uszkodzenia mózgu. Do obja-
wów otępienia zaliczają się nie tylko deficyty funkcji poznawczych (np. pamięci), ale także 
zmiany (czy raczej rozhamowanie) przedchorobowych cech osobowości i utrata kompetencji 
społecznych. Wraz z narastaniem otępienia chory traci zdolność do podejmowania zachowań 
przemyślanych, intencjonalnych i celowych – w tym również do manipulowania i bycia zło-
śliwym. Niemniej, nawet jego nieświadome reakcje mogą być dla opiekuna trudne i krzyw-
dzące. Ważne jest, by opiekun stale poszerzał swoją wiedzę na temat mechanizmów choroby 
swojego podopiecznego, uczestniczył w grupach wsparcia, szkoleniach, a w razie potrzeby 
skorzystał z własnej psychoterapii. Powinno to przynajmniej w jakimś stopniu pomóc spoj-
rzeć na zachowania chorego z dystansu i ułatwić sprawowanie dalszej opieki.
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22. 
Dlaczego chory może nie okazywać opiekunowi 

wdzięczności za opiekę?

Oczywiście różnie bywa, ale faktem jest, że wielu chorych nie okazuje opiekunowi rodzin-
nemu żadnej wdzięczności za opiekę. Niekiedy opiekun spotyka się wręcz z oporem i agresją 
w  zamian  za  okazywaną  troskę. Biorąc  pod  uwagę,  jak  ciężkiej  pracy wymaga  codzienna 
opieka nad chorym otępiennie, brak docenienia jej przez chorego jest zwykle dla opiekuna 
bardzo  raniący  i demotywujący. Dlaczego wielu chorych nie okazuje pozytywnych emocji 
w odpowiedzi na starania opiekuna? 

Postarajmy się na chwilę wejść w buty podopiecznego. Postępujący zanik mózgu, wywo-
łany  chorobą  otępienną,  powoduje  stopniową  utratę  tzw.  krytycyzmu  (wglądu) we własny 
stan psychiczny. To znaczy, że chory prędzej czy później traci poczucie choroby. Po dopyta-
niu, może wprawdzie potwierdzić, że np. „faktycznie od jakiegoś czasu pamięć już nie ta”, 
ale  nie wiąże  się  to  raczej  z  głębszą  refleksją  na  temat  powagi  sytuacji. Niektórzy  chorzy 
mają świadomość swojej choroby na samym jej początku i tracą ją z czasem, inni nigdy nie 
zauważają u siebie niepokojących objawów. Wraz z utratą wglądu w chorobę, maleje także 
lęk z nią związany, często pogarsza się natomiast współpraca z opiekunem. Podopieczny nie 
wie, że jest chory, nie widzi potrzeby leczenia i to na opiekuna zostaje przerzucony cały ciężar 
zatroszczenia się o stan chorego. 

Wraz z zanikiem określonych części mózgu chory traci  także podstawowe kompetencje 
społeczne i coś, co określamy jako „inteligencję emocjonalną”. Podopieczny nie potrafi spoj-
rzeć na sytuację z perspektywy innej osoby, staje się egocentryczny, traci zdolność rozumienia 
emocji własnych i  innych ludzi, nie  jest zdolny do empatii czy wykazywania  troski. Może 
więc po prostu nie być zdolny do okazywania wdzięczności za opiekę i poświęcenie opiekuna, 
tak jak ktoś bez nóg nie jest w stanie samodzielnie chodzić. Chorzy mogą nie kontrolować 
ekspresji swoich emocji – opiekun staje się czasem jedynym dostępnym obiektem, na którym 
podopieczny wyładuje swoje frustracje.

Główny opiekun  rodzinny  jest  zwykle  tą  osobą,  która  stale  czegoś  od  chorego wymaga 
– karze się ubierać, myć, jeść, pić, wykonywać ćwiczenia, chodzić do lekarza, brać leki. Jeżeli 
podopieczny nie czuje potrzeby wykonywania tych czynności (a trudno o taką potrzebę bez 
poczucia bycia chorym),  to pojawia się  tu naturalny konflikt  interesów chorego  i opiekuna. 
Opiekun w oczach chorego może stać się tym „złym”, który ciągle „się czepia”. Dużo zależy 
też od przedchorobowej osobowości podopiecznego i relacji łączącej go z opiekunem. Część 
chorych dobrze współpracuje z opiekunem – nawet jeżeli nie widzi w tym głębszego sensu, 
to po prostu grzecznie spełnia polecenia. Takich chorych zwykle cechuje ogólnie „pozytywna 
emocjonalność” i przyjazne nastawienie do świata. Bywają zadowoleni z podpowiedzi i pomo-
cy. Nawet jednak w przypadku takich pacjentów rzadko kryje się za ich współpracą autentycz-
ne zrozumienie sytuacji i świadomość, jak wiele wysiłku opiekun wkłada w opiekę nad nimi. 
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U niektórych chorych, zwłaszcza na samym początku otępienia, duży opór budzi konfron-
tacja z własnymi deficytami, nieporadnością, utratą samodzielności, koniecznością zdania się 
na pomoc innych. W wielu rodzinach dochodzi do zamiany ról – np. z relacji partnerskiej żo-
na-mąż lub relacji dorosłe dziecko-rodzic następuje przejście w relację opiekun-podopieczny. 
To bardzo trudny proces zarówno dla chorych, jak i ich opiekunów, w związku z czym może 
budzić wiele przykrych emocji po obu stronach. Bywa, że chory nie godzi się na to, by „rozka-
zywało” mu jego dziecko lub partner. W takiej sytuacji opiekun rzadko spotka się z wdzięcz-
nością, nawet jeśli chory byłby bez niego zupełnie niezdolny do samodzielnej egzystencji. 

Podsumowując, brak okazywania wdzięczności podopiecznego względem opiekuna  jest 
zjawiskiem w zasadzie powszechnym, niejako wpisanym w obraz chorób otępiennych. Jest 
objawem  rozległego  uszkodzenia mózgu  – wynika  z  braku  świadomości własnej  choroby, 
utraty kompetencji  społecznych,  inteligencji  emocjonalnej  i  narastania  frustracji  związanej 
z utratą samodzielności. Główny opiekun może budzić w podopiecznym negatywne emocje, 
ponieważ stale czegoś wymaga i nakłania do aktywności, na które chory nie ma ochoty i któ-
rych sensu nie  rozumie. Choroba otępienna zmienia utarte w  rodzinie  relacje, doprowadza 
do „sprzecznej z naturalnym porządkiem” zamiany ról (np. dziecko staje się opiekunem ro-
dzica, żona staje się „matką” dla męża), co często budzi opór pacjenta. Opiekunowi pozostaje 
pamiętać, że niezdolność do okazywania wdzięczności to jeden z wielu symptomów choroby 
otępiennej. W zyskaniu większego dystansu do  trudnych zachowań podopiecznego pomóc 
może uczestniczenie w grupach wsparcia dla opiekunów oraz skorzystanie z indywidualnej 
pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej.
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23. 
Jak radzić sobie z agresją chorego?

Chorobom otępiennym mogą towarzyszyć zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne 
(tzw. BPSD – behavioral and psychological symptoms of dementia) – między innymi zacho-
wania agresywne. Możemy spotkać się ze strony chorego z przejawami agresji werbalnej, fi-
zycznej lub autoagresji. Mitem jest jednak przekonanie, że osoby z chorobami otępiennymi są 
szczególnie agresywną grupą pacjentów – agresywne zachowania wcale nie występują u nich 
na porządku dziennym, a jeżeli już się pojawią, to możliwe jest (przynajmniej częściowe) ich 
opanowanie. 

Przyczyn zachowań agresywnych u chorych z zespołem otępiennym jest bardzo wiele. Pa-
miętajmy, mamy do czynienia z osobą, której mózg nie funkcjonuje prawidłowo – trudniej jej 
„wyhamować” popędy, niestosowne zachowania czy komentarze. Może ona mieć problemy 
z adekwatnym rozumieniem sytuacji, odczytywać neutralne zachowania opiekuna jako atak, 
a w razie poczucia zagrożenia odpowiadać agresją. Pacjenci miewają trudności w wyrażaniu 
swoich potrzeb i wykonywaniu podstawowych czynności – to również rodzi frustrację. Nie-
kiedy przyczyną zachowań agresywnych może być odczuwany ból czy dyskomfort fizyczny, 
nadmiar bodźców w otoczeniu, a nawet działania niepożądane leków i choroby somatyczne. 
Agresja może być reakcją na stresujące wydarzenia mające miejsce w rodzinie czy zasłyszane 
w mediach, skutkiem napięć w relacjach z bliskimi, a  także odpowiedzią na nieodpowied-
nie zachowania ze strony opiekunów względem chorego. Część osób mogła mieć skłonności 
do zachowań agresywnych już przed wystąpieniem choroby otępiennej. Ilu różnych chorych 
i sytuacji, tyle różnych przyczyn. 

Jak  sobie  radzić? Podstawową zasadą  jest  dążenie do ustalenia powodu  agresji w kon-
kretnej  sytuacji  u podopiecznego. Znalezienie przyczyny umożliwia bowiem zastosowanie 
„rozwiązania przyczynowego”. Na przykład,  jeśli nasza chora na otępienie matka staje  się 
agresywna, gdy przy kąpieli pomaga jej mąż, a jest spokojna, gdy te same czynności wyko-
nuje przy niej córka lub pielęgniarka, to być może jest ona na tyle jeszcze świadoma sytuacji, 
że zwyczajnie krępuje ją podczas dokonywania higieny intymnej obecność partnera / mężczy-
zny. Łatwiej dostosować otoczenie do chorego niż chorego do otoczenia. Jeśli to tylko moż-
liwe, organizujmy kąpiel matki tak, by mogła asystować jej kobieta – to może zlikwidować 
problem agresji (usunęliśmy bowiem jej przyczynę). 

Niestety nie  zawsze możemy ustalić bezpośredni powód agresji  chorego  lub nie może-
my problemu rozwiązać przyczynowo. Jakie są ogólne zalecenia postępowania z agresyw-
nym chorym otępiennie? Zachować  spokój w komunikacji,  nie  podnosić głosu,  nie wcho-
dzić w zbędne polemiki. Dać choremu (oraz sobie) czas i przestrzeń na ochłonięcie. Starać 
się odwracać uwagę chorego od tego, co uruchomiło agresję (zagadać, zająć jakąś czynno-
ścią). To trudne, ale nie brać zachowań chorego do siebie – pomaga w tym dobre rozumienie  
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mechanizmów choroby. Zadbać o własną higienę psychiczną. Nie krępować się prosić innych 
ludzi o pomoc – chorzy potrafią przy tej samej czynności reagować odmiennie na różne osoby 
i wcale nie musi to świadczyć „źle” o opiekunie. 

Przede wszystkim należy zadbać o własne bezpieczeństwo –  jeżeli  chory  jest fizycznie 
agresywny i stwarza zagrożenie dla naszego zdrowia lub życia, mamy prawo wezwać odpo-
wiednie służby (pogotowie, policja). Generalnie zawsze staramy się najpierw sprawdzić sku-
teczność oddziaływań niefarmakologicznych – niekiedy jednak farmakoterapia może okazać 
się jedynym ratunkiem w przypadku tendencji do agresywnych zachowań u podopiecznego. 
Szczególnie wtedy, gdy współwystępują objawy wytwórcze – omamy i/lub urojenia (np. bez-
podstawne przekonanie o byciu okradanym, podtruwanym czy zdradzanym). Wskazana jest 
wówczas konsultacja z lekarzem psychiatrą mającym doświadczenie w prowadzeniu pacjen-
tów z chorobą otępienną. 
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24. 
Czy i jak organizować czas choremu 

z zespołem otępiennym?

W otępieniu nie możemy liczyć na wyleczenie chorego – celem jest jak najdłuższe pod-
trzymanie możliwie  jak  najwyższego  poziomu  jego  funkcjonowania. Obok  farmakoterapii 
ważne jest stymulowanie pracy mózgu przez angażowanie podopiecznego w różnorodne ak-
tywności. Pozwala to spowolnić postęp choroby i przedłużyć okres (względnej) samodziel-
ności pacjenta w różnych obszarach codziennego życia. Konstruktywne wykorzystanie jego 
energii zmniejszy ryzyko wystąpienia niektórych zachowań niepożądanych (np. „wędrowa-
nia”), a zmęczenie chorego w dzień może zniwelować często spotykaną w otępieniu tendencję 
do „buszowania” w nocy. Wspólne i aktywne spędzanie czasu jest ważne dla wzmacniania 
więzi między opiekunem i podopiecznym, a doświadczanie własnej skuteczności w działaniu 
pozwala poprawić nastrój i podnieść samoocenę chorego. 

Dlaczego  jednak  chory  nie  może  sam  się  zorganizować?  Otóż  w  zespole  otępiennym 
uszkodzeniu ulegać mogą różne funkcje umysłowe – w zależności od lokalizacji zaników mó-
zgowych. Często następuje degradacja tzw. funkcji wykonawczych, które odpowiadają m.in. 
za planowanie, rozpoczynanie, monitorowanie i ocenę efektów własnych działań. Można to 
porównać do sytuacji, w której mamy złożyć z drobnych części nowe urządzenie bez pomocy 
instrukcji – możemy bardzo chcieć, możemy próbować, ale wyjdzie nam to raczej nieporadnie 
i albo damy sobie spokój, albo osiągniemy dość mierny efekt, bo „nie wiemy co do czego”. 
Dla  chorego z deficytem wykonawczym  takim zadaniem może być np.  zrobienie kanapki. 
Niekiedy obserwujemy zanik napędu i motywacji – chory staje się bierny, mógłby cały dzień 
siedzieć w fotelu, patrzeć przed siebie i nie robić nic, póki nie zostanie do tego zmotywowany 
„zewnętrznie”. Bywa też, że osoba chora – albo mając jeszcze świadomość utraty sprawności, 
albo z powodu ciągłego konfrontowania się z porażkami w niegdyś prostych działaniach, albo 
pod wpływem krytyki ze strony otoczenia – wycofuje się z podejmowania aktywności, aby 
uniknąć kolejnych niepowodzeń i kompromitacji. Krótko mówiąc, pomoc opiekuna w zorga-
nizowaniu czasu chorego bywa absolutnie niezbędna.

Jak więc zorganizować podopiecznemu czas w domu? Konieczne jest indywidualne po-
dejście. Weźmy pod uwagę, jakie zdolności są jeszcze u chorego zachowane, a jakie już nie 
(pracujemy na tym, co działa! – utraconych funkcji i tak nie mamy szans odbudować), co lubił 
robić dotychczas, jakie miał pasje. Nawet w zaawansowanych stadiach choroby starajmy się 
odwołać do ważnych dla podopiecznego wartości, np.  jeżeli może on  jedynie coś oglądać, 
a interesował się motoryzacją, to znajdźmy mu bogato ilustrowaną książkę / atlas lub filmy 
o takiej tematyce. W miarę możliwości angażujmy go w codzienne obowiązki – poprośmy, 
żeby nam pomógł w sprzątaniu czy gotowaniu (satysfakcja z bycia przydatnym, pomocnym). 
Dobierzmy czynność na miarę możliwości – chory może obierać i kroić warzywa, zmywać 
naczynia, składać ubrania, wieszać pranie, odkurzać książki w regale, itp. 
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Motywujmy do aktywności podczas czynności samoobsługowych – chory powinien robić 
wokół siebie wszystko, co jeszcze może samodzielnie zrobić. Unikajmy nadmiernego wyrę-
czania – nawet jeżeli np. ubranie się zabiera mu dużo czasu (weźmy na to poprawkę, jeże-
li musimy gdzieś wyjść na umówioną godzinę), przebiega nieco nieskoordynowanie a efekt 
końcowy jest taki, że bluzka jest krzywo zapięta – nie szkodzi. Ważniejszy od rezultatu jest 
w tym przypadku sam proces. Zapewnijmy chorego, że w razie czego jesteśmy obok i służy-
my pomocą, ale dajmy mu przestrzeń do działania, wystrzegajmy się surowej krytyki i wy-
tykania błędów. Doceniajmy wysiłek chorego i chwalmy go za choćby najmniejsze przejawy 
pożądanego zachowania. 

Możemy wykonywać z podopiecznym ćwiczenia funkcji poznawczych (m.in. językowe, 
wzrokowo-przestrzenne, pamięciowe, uwagowe) – pomocne mogą być krzyżówki, quizy czy 
gotowe zeszyty ćwiczeń dla osób z otępieniem, które dostępne są w księgarniach lub inter-
necie  (m.in. do pobrania za darmo na stronie Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego 
www.alzheimer-lodz.pl). Pamiętajmy, aby rozmawiać z chorym. W rozmowach przemycajmy 
bieżąca datę, miejsce pobytu, nasze imiona, łączącą nas relację (np. syn-matka), plany na dany 
dzień – pomoże to osadzać go w rzeczywistości. Możemy wspólnie wspominać dawne czasy 
lub prosić, by chory opowiedział np. o swoim dzieciństwie czy pracy. 

Silnym  źródłem  stymulacji  jest  kontakt  z  innymi  ludźmi  (spotkania  towarzyskie)  oraz 
zwierzętami domowymi. Niektórzy chorzy – nawet jeśli wcześniej nie mieli nic wspólnego 
z plastyką – odkrywają, że wielką frajdę sprawia im kolorowanie (na rynku dostępne są kolo-
rowanki dla dorosłych o różnym stopniu trudności), rysowanie, malowanie, lepienie z plaste-
liny, wyklejanki, wycinanki czy robótki ręczne (wyszywanie, robienie na drutach, nawijanie 
szpulki).  Podopieczni w  bardziej  zaawansowanych  stadiach  choroby mogą  angażować  się 
w układanie puzzli (o odpowiednim stopniu trudności), najróżniejszych układanek czy segre-
gowanie obiektów (np. rozdzielanie białych i czerwonych fasolek). Zwykle ogromną radość 
sprawiają  chorym zajęcia muzyczne  (wspólne  śpiewanie, wystukiwanie  rytmu  czy  choćby 
samo słuchanie ulubionej muzyki).

Aktywność fizyczna jest niemniej ważna niż zajęcia „umysłowe”. Pomyślmy o wspólnych 
spacerach, uprawianiu nordic walking, ćwiczeniach na sprzęcie stacjonarnym w domu – nie-
którzy chorzy uczęszczają nawet z opiekunami na zajęcia fitness w basenie. Ważne, by dobrać 
rodzaj ruchu do stanu zdrowia i możliwości podopiecznego – warto skonsultować się w tej 
kwestii np. z fizjoterapeutą. 

Możliwości organizacji czasu podopiecznego z otępieniem jest dużo – limitem jest w za-
sadzie  jedynie  nasza  kreatywność  i  wyobraźnia.  Kluczowe  jest  dostosowanie  aktywności 
do stanu zdrowia, aktualnych możliwości i preferencji chorego oraz zasobów (zwłaszcza cza-
sowych) opiekuna. Wymaga to wiele zaangażowania ze strony bliskich chorego, jednak mo-
żemy w ten sposób podtrzymać jego wyższy poziom funkcjonowania oraz poprawić jakość 
wspólnie spędzanego czasu, a niekiedy również sami spróbować i dowiedzieć się wielu no-
wych rzeczy. Jeżeli nie jesteśmy pewni, jakie konkretnie aktywności zaproponować naszemu 
podopiecznemu, możemy poradzić się np. w domach pobytu dziennego dla osób z chorobami 
otępiennymi czy fundacjach zajmujących się problematyką chorób dementywnych.
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25. 
Jak rozwiązywać różne problemy w opiece 

nad chorym otępiennie – czy istnieje „magiczny sposób”? 

Wielości i różnorodności możliwych problemów napotykanych na co dzień w opiece nad 
chorym otępiennie przez opiekunów rodzinnych i zawodowych nie da się omówić w publikacji 
żadnego formatu. Jest to coś, co przekracza granice wyobraźni najbardziej kreatywnych powie-
ściopisarzy. Poczynając od problemów bardzo poważnych i „na wagę życia” podopiecznego 
(np. krztuszenie się przy posiłkach z powodu możliwej w zaawansowanym otępieniu dysfagii, 
które może skutkować uduszeniem się  lub zachłystowym zapaleniem płuc), przez napraw-
dę dramatyczne  i  niebezpieczne dla  chorego  i  jego bliskich  zachowania  (np. wychodzenie 
przez okno z trzeciego piętra czy grożenie rodzinie nożem pod wpływem urojeń), po bardziej 
przyziemne (np. niemożność znalezienia drogi do toalety we własnym mieszkaniu), irytują-
ce (np. wkładanie mokrych ręczników do szafy), a niekiedy nawet zabawne (np. żartowanie 
z „obcej baby” w lustrze czy próby odebrania dzwoniącego telefonu pilotem od telewizora). 

Życie opiekunów w dużej mierze polega na kombinowaniu, jak poradzić sobie z tym, czym 
zaskakuje ich podopieczny. Każdy chory może prezentować różne zachowania, a nawet jeśli 
u dwóch pacjentów występuje taki sam problem, to wcale nie znaczy, że rozwiąże go ta sama 
metoda. Ba! Mało tego! Bywa, że opiekun znajdzie sposób na problematyczne zachowanie 
swojego podopiecznego, które działa doskonale, ale... nagle przestaje działać. I od nowa gra 
gotowa, trzeba szukać nowych rozwiązań. Całą sprawę komplikuje fakt, że zwykle sam chory 
nie  za  bardzo  jest w  stanie  pomóc opiekunowi w  rozwiązaniu  owych  zagadek. Dlaczego? 
Bo chory  też autentycznie nie wie, co  się dzieje. O  ile na początkowych etapach choroby, 
pytanie pacjenta o jego zdanie, przemyślenia, preferencje, odczucia i propozycje rozwiązań, 
jak najbardziej ma sens, to w zaawansowanych stadiach już niekoniecznie. Wielu chorych nie 
jest nawet w stanie przekazać prostego komunikatu typu „bardzo boli mnie głowa, pomóż mi” 
– zamiast tego, możemy zaobserwować niepokój w postaci nasilonego wędrowania, wierce-
nia się, niechęci do współpracy czy różnych przejawów agresji. I opiekun sam musi się jakoś 
domyślić o co chodzi i jak pomóc choremu. 

A więc  czy  istnieje  jakiś  „magiczny  sposób”  rozwiązywania  problemów w  opiece  nad 
chorym otępiennie? Niestety nie. ALE – powiedzmy, że jest pewien ogólny schemat myślenia 
i działania, który względnie uniwersalnie można próbować zaadaptować do wszelkich trud-
nych sytuacji związanych z opieką. Po pierwsze, żeby się w tym wszystkim gdzieś po drodze 
nie  pogubić,  trzeba  cały  czas  sobie  przypominać  i  „spoglądać”  z  dystansu  na  to,  jaki  jest 
ogólny cel w opiece nad chorym. A tym ogólnym celem jest: wystarczająco dobrze – podkre-
ślam – wystarczająco dobrze (bo idealnie się nigdy nie da) zaopiekowany podopieczny przy 
zachowaniu choćby podstawowego dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego jego 
opiekuna. Znam wielu opiekunów (przede wszystkim tych rodzinnych), którzy doszczętnie 
się wypalają, starając się osiągnąć nieosiągalne, co w efekcie nikomu na dobre nie wychodzi. 
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Pamiętajmy – chory ma być zaopiekowany wystarczająco dobrze, a żeby to było możliwe, 
opiekun musi najpierw zadbać o siebie – swoje zdrowie i swoje potrzeby. Tak jak w różnych 
formach ratownictwa – ratownik ma obowiązek najpierw zadbać o własne bezpieczeństwo, 
bo dobry ratownik, to żywy ratownik.

A więc mamy ustalony główny cel. I mamy przy tym różne dziwne, niekiedy niebezpieczne, 
czasem przykre lub po prostu irytujące i męczące zachowania podopiecznego. Jak wygląda owy 
złoty schemat radzenia sobie? Fundamentem tego schematu jest wiedza o chorobie naszego cho-
rego i dobre rozumienie jej mechanizmów, co pozwala na analizowanie poszczególnych trud-
nych zachowań w sposób mniej osobisty i emocjonalny, a bardziej „na chłodno” i w kontekście 
objawów uszkodzenia mózgu. Nieocenioną pomocą może okazać się uczestniczenie w warsz-
tatach, wykładach czy grupach wsparcia dla opiekunów chorych otępiennie. Dostępne są strony 
strony internetowe prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje poświęcone tej tematyce oraz 
listy polecanych przez nie książek i artykułów. To podstawa, bez której opiekun działa po omac-
ku i mimo najszczerszych chęci może nawet nieświadomie pogarszać sytuację swoją i chorego. 

A więc po pierwsze wiedza. A po drugie – opiszmy sobie dokładnie, jaki jest problem i po-
starajmy się zdiagnozować jego możliwe przyczyny. Weźmy za przykład panią Leokadię. Jej 
córka zaobserwowała u niej objawy wytwórcze w postaci omamów i urojeń – pani Leokadia, 
siedząc w swoim pokoju, co jakiś czas zaczynała rozmawiać ze swoim zmarłym przeszło de-
kadę temu mężem, tak, jakby siedział z nią w jednym pomieszczeniu. Pani Leokadia była przy 
tym spokojna, niekiedy wręcz wprawiało ją to w lepszy nastrój. Reagowała natomiast bardzo 
gwałtownie, niemal histerycznie, gdy córka starała się jej tłumaczyć, że mąż dawno już nie 
żyje i to niemożliwe, aby tu siedział. Córka po jakimś czasie zauważyła, że owe „rozmowy 
ze zmarłym mężem” pojawiają się u pani Leokadii po tym, jak w sąsiednim pokoju zostaje 
włączone radio. Głosy dochodzące z nieznanego dla pani Leokadii źródła zdawały się indu-
kować (wywoływać) u niej omamy i przekonanie o tym, że mąż żyje i siedzi w tym samym 
pokoju. Córka postanowiła więc przetestować swoją hipotezę o znaczeniu radia i przestała go 
używać. Od tego czasu ustały rozmowy pani Leokadii ze zmarłym mężem. Udało się rozwią-
zać zachowanie, które dla córki pani Leokadii było problemem, sprawę można uznać za za-
mkniętą – przynajmniej na jakiś czas. 

Podziałał tu schemat: wiedza o chorobie → opis problemowego zachowania → szukanie 
możliwych przyczyn → testowanie hipotez (czyli wprowadzanie różnych zmian, które mają 
usunąć domniemaną przyczynę problemowego zachowania) → sukces w postaci usunięcia 
lub zmniejszenia natężenia trudnego zachowania. 

A  co,  jeśli  okazałoby  się,  że  to  nie  radio  indukuje  u  pani Leokadii  objawy wytwórcze 
(omamy i urojenia)? To zależy. Córka mogłaby starać się szukać innych możliwych przyczyn 
takiego zachowania (może odbicia postaci w szybach / lustrach, głosy i obrazy z telewizora, 
niedawna wizyta kogoś z rodziny lub np. lekarza, który wydał się podobny do zmarłego męża, 
itp.). Jeżeli próby usuwania domniemanych przyczyn lub też próby odwracania uwagi pani 
Leokadii od  rozmów ze zmarłym mężem spełzły na niczym,  to należy  sobie zadać  funda-
mentalne pytanie: czy to zachowanie naprawdę jest aż takim problemem? Pani Leokadii owe 
rozmowy sprawiają  raczej przyjemność  i w żaden  sposób nie wpływają negatywnie na  jej 
ogólne  funkcjonowanie.  Dyskomfort  sprawiać  mogą  jedynie  osobom,  które  to  obserwują  
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– no bo to jednak takie trochę... „dziwaczne” rozmawiać ze zmarłym mężem. Ale pamiętaj-
my – łatwiej niż zmienić chorego otępiennie, jest dostosować do niego otoczenie. Być może 
najprostszym rozwiązaniem w tej sytuacji byłaby AKCEPTACJA – akceptacja tego, że chora 
otępiennie matka doświadcza okresowych, w sumie niegroźnych, a wręcz podnoszących ją 
na duchu objawów wytwórczych, które skutkują sporadycznymi rozmowami ze zmarłym mę-
żem. Jeżeli opiekun byłby skłonny taki stan rzeczy zaakceptować, to mamy sprawę zamkniętą. 

Natomiast, gdyby było tak, że nie udało nam się znaleźć przyczyny indukującej problemo-
we zachowanie chorego i jej usunąć, a zachowanie to byłoby już nie tylko „dziwaczne” czy 
nieco irytujące, ale niebezpieczne dla zdrowia i życia opiekunów lub pacjenta albo istotnie 
pogarszałoby funkcjonowanie podopiecznego, to już co innego. Załóżmy, że objawy psycho-
tyczne (omamy i urojenia) pani Leokadii stałyby się dla niej męczące i niechciane przez nią, 
powodowałyby  niepokój,  lęk  lub  gniew – wtedy  jedynym  słusznym  rozwiązaniem byłaby 
szybka konsultacja z lekarzem psychiatrą w celu włączenia leków, które pomogłyby wyciszyć 
trudne odczucia i zachowania. Generalnie zasada jest taka, że jeżeli problem jest ewidentnie 
problemem, a nie tylko niegroźnym dziwactwem, to najpierw staramy się poradzić z nim so-
bie przez zmiany w środowisku chorego, a dopiero kiedy to nie pomoże, to ratujemy się far-
makoterapią. Nie bójmy się jednak sięgać po leki psychiatryczne pod kontrolą lekarza, kiedy 
to właśnie jest konieczne! One po to właśnie są i bywa, że mogą ogromnie podnieść jakość 
życia zarówno chorego, jak i opiekuna. 

Podsumowując, chorzy otępiennie nigdy nie przestaną zadziwiać opiekunów rodzinnych 
i zawodowych bogactwem swoich trudnych i problemowych zachowań. Opiekunowie muszą 
niekiedy wykazać się ogromną kreatywnością  i pomysłowością w dochodzeniu do rozwią-
zań coraz to nowych problemów. Gorąco zachęcam wszystkich opiekunów do uczestniczenia 
w  grupach wsparcia  dla  nich  organizowanych,  ponieważ  nawet  „zawodowcy” mogą  usły-
szeć o ciekawych sposobach radzenia sobie, o których sami wcześniej jeszcze nie pomyśleli. 
Ale żadnej jednej, magicznej metody tu nie ma. Podstawą rozwiązywania problemów w opie-
ce nad  chorym otępiennie  jest wiedza o  chorobie  i  jej mechanizmach. Następnie możemy 
wcielić pewien ogólny schemat myślenia i działania: 

1.  dokładny opis trudnego zachowania (na czym ono polega, w jakich dokładnie okolicz-
nościach się pojawia, kiedy mija, itd.)

2.  domniemanie przyczyn trudnego zachowania (np. grające radio)
3.  testowanie naszych hipotez (np. wyłączamy radio i obserwujemy, czy to pomogło)
4.  ocena efektów:  

●  → sukces (jeśli coś, co zrobiliśmy pomogło, to robimy tak dalej)  
●  → porażka (jeśli żadne nasze oddziaływania nie pomogły, to przechodzimy 
do następnego kroku)

5.  ocena skutków problemowego zachowania:  
●  niegroźne dziwactwo, trochę irytujące, ale można z nim żyć → akceptacja 
i dalsza obserwacja;  
●  zagrożenie zdrowia lub życia chorego lub innych osób, istotne pogorszenie 
funkcjonowania chorego, znaczny dyskomfort (np. niepokój, lęk, gniew) → próby 
oddziaływań farmakologicznych. 
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6.  Nie ma na świecie dwóch takich samych chorych, w takich samych sytuacjach, z taki-
mi samymi problemowymi zachowaniami, na które pomogą takie same metody dzia-
łania. Każdą sytuację trzeba przeanalizować indywidualnie. Jeżeli opiekun – rodzinny 
lub  zawodowy  –  czuje,  że  sobie  z  czymkolwiek w  opiece  nie  radzi,  co  zdarza  się 
wszystkim  i  jest  absolutnie  naturalne,  to  najlepszym  rozwiązaniem  jest  poszukanie 
pomocy u specjalistów, na grupach wsparcia czy w ośrodkach i stowarzyszeniach zaj-
mujących się problematyką otępień.
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26. 
Dlaczego chory nie rozumie 
i jak mówić, żeby rozumiał?

Jednym z  najistotniejszych  zagadnień w opiece  nad  osobą  z  zespołem otępiennym  jest 
trudność w komunikacji. Na problem ten napotyka prędzej czy później każdy opiekun – tak 
rodzinny, jak i zawodowy. W komunikacji językowej wyróżniamy cztery podstawowe zdol-
ności: mówienie, pisanie,  rozumienie mowy i czytanie. W przebiegu otępienia (w zasadzie 
każdego typu) wszystkie one zostają do jakiegoś stopnia zaburzone. Chory może mieć pro-
blemy z „produkcją”  języka (wyrażeniem swoich myśli  i potrzeb) oraz z rozumieniem ko-
munikatów docierających z otoczenia – m.in. próśb i poleceń opiekuna. Zdolności językowe 
chorego staramy się podtrzymywać m.in. poprzez włączanie go w codzienne rozmowy czy 
treningi poznawcze. Warto jednak przyjrzeć się także temu, jak my – opiekunowie – budu-
jemy komunikaty kierowane do podopiecznego, ponieważ to na nas, jako na osobach posia-
dających  zdrowe mózgi,  spoczywa  główny  ciężar  takiego  kierowania  rozmową,  ażeby  się 
z chorym jakoś porozumieć. 

Dlaczego chory w ogóle ma problemy w rozumieniu i nadawaniu językowych komunika-
tów? Przede wszystkim z powodu rozległego i postępującego uszkodzenia mózgu, a co za tym 
idzie zaburzenia wielu różnych funkcji umysłowych (a nie  tylko kojarzonych powszechnie 
z otępieniem zaburzeń pamięci). Postaram się omówić wpływ niesprawności poszczególnych 
funkcji poznawczych na możliwości komunikacyjne chorego:

1.  Zaburzenia uwagowe – uwaga  jest  jedną  z najbardziej  podstawowych,  ale  zarazem 
kluczowych dla prawidłowego działania umysłowego funkcją poznawczą. Ma bardzo 
rozproszoną  reprezentację w  układzie  nerwowym,  co  sprawia,  że  jest  również  nie-
zmiernie podatna na wszelkiego typu, choćby najdrobniejsze zaburzenia funkcji i/lub 
struktury mózgu. Uwaga  jest  tak ważna, ponieważ  stanowi  coś w  rodzaju  „bramy” 
do umysłu. Jeżeli jakaś informacja nie przejdzie przez tę uwagową bramę, to nie mamy 
nawet co liczyć na to, że zostanie zapamiętana, „przemyślana”, skomentowana czy ja-
koś wdrożona w działanie – jeśli dany bodziec (np. polecenie od opiekuna) nie przeszło 
przez bramę uwagi, to tak, jakby w ogóle nigdy nie istniało. Wyróżnić możemy różne 
„podfunkcje” uwagi, jak m.in. zdolność jej koncentracji, podtrzymywania, przerzutno-
ści, selekcji bodźców, habituacji do dystraktorów, jej zakres. Wszystkie te podfunkcje 
(być może w różnym stopniu) ulegają pogorszeniu w procesie otępiennym.    
    Większość chorych ma problemy z selekcją (wyróżnieniem) bodźców ważnych z tłu-
mu tych akurat nieistotnych oraz z tzw. habituacją do dystraktorów. Zdrowy mózg szybko 
orientuje się, że np. szemrzące w tle radio nie jest ważne i niejako automatycznie zaczy-
na je ignorować, póki nie padnie w nim jakaś istotna informacja typu „uwaga, tragiczny 
wypadek”, itp. Dla uszkodzonego mózgu ustalenie takich „priorytetów” nie jest proste. 
Chory może np. albo nie wyróżnić ważnego polecenia opiekuna na tle grającego radia, 
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albo co chwila odbierać każdy (dla nas monotonny i niezauważalny) dźwięk zza okna 
jako nowy i zaskakujący. Jeżeli mówimy do chorego, zminimalizujmy „szum” w tle, np. 
wyłączymy telewizor, zamknijmy okno, jeśli jest hałas na zewnątrz, poprośmy inne oso-
by o ciszę, tak, aby nasz komunikat wyróżniał się na tle innych dźwięków.    
    Pole uwagi osoby chorej nie jest w stanie objąć tylu różnych bodźców na raz, co 
u osoby zdrowej. Jeżeli uwaga skupi się na wiązaniu butów,  to nie starczy  już  jej 
na  słuchanie opiekuna,  a  jeżeli  chory  skoncentruje  się  na  tym,  co mówi opiekun, 
to przestanie się ubierać – „kołderka zawsze za krótka”. Jeśli chory już „wejdzie” 
w jedną czynność (np. kolorowanie obrazka) i nad nią się skupi, to będzie potrzebo-
wać więcej czasu i wysiłku, żeby od tej czynności przenieść uwagę na inne zajęcie 
(np.  zjedzenie  podwieczorka). Dlatego  nie mówmy do  chorego,  jeśli właśnie  jest 
czymś zajęty, budujmy krótkie, pojedyncze polecenia  i  powtarzajmy wielokrotnie 
to, co w nich kluczowe. A za nim w ogóle przejdziemy do głównego komunikatu, 
zwróćmy się do podopiecznego po imieniu, wejdźmy w jego pole widzenia, nawiąż-
my  kontakt wzrokowy,  ewentualnie  też  fizyczny  (np.  przez  dotknięcie  ramienia). 
Dopiero mając pewność,  że uwaga chorego  jest  „na nas”  zacznijmy przekazywać 
kluczowe informacje. 

2.  Zaburzenia  pamięci  epizodycznej  świeżej  i  uczenia  się  –  z  biegiem  choroby  pod-
opieczny w coraz mniejszym stopniu jest zdolny do zapamiętywania bieżących zda-
rzeń,  w  tym  także  tego,  co mówi  opiekun.  Czas  przechowywania  nowych  danych 
w magazynie pamięci skraca się do tego stopnia, że na bardziej zaawansowanych eta-
pach otępienia pacjent zostaje zdany w zasadzie tylko na podręczny, mały magazynek 
pamięci krótkotrwałej, który mieści ledwie informacje z ostatnich kilku-kilkunastu se-
kund. Pomyślmy chwilę, co to oznacza dla zdolności chorego do rozumienia rozmowy. 
On naprawdę nie wie, że już pytał czternaście razy o to, gdzie się obecnie znajduje 
oraz nie ma pojęcia, nie tylką jaką prośbę opiekun wystosował do niego 5 minut temu, 
ale że w ogóle jakaś prośba była do niego skierowana. Pod koniec długiego zdania, 
podopieczny może nie pamiętać jego początku. Co z tego wynika dla nas – opieku-
nów? Musimy się powtarzać. Nie ma wyjścia. Powtarzajmy komunikat tyle razy, ile to 
konieczne. No i oczywiście unikajmy budowania długich i złożonych zdań. Zamiast 
powiedzieć: „Za 10 minut mamy autobus. Idź do przedpokoju, weź ubrania i zacznij 
zakładać  te  beżowe buty,  a  ja  pomogę  ci  potem zawiązać  sznurówki.”,  spróbujmy: 
„Chodźmy do przedpokoju. Usiądź tu. Załóż buty. Teraz załóż drugiego buta.”. Osta-
tecznie mniej się nagadamy, a odniesie to lepszy skutek. 

3.  Zaburzenia pamięci semantycznej – z postępem choroby może dochodzić do zaburzeń 
pamięci semantycznej, a więc do rozpadu wiedzy o świecie i znaczeniu słów. Chory 
przestaje np. łączyć dane słowo z jego znaczeniem. Mówmy więc do chorego możli-
wie prostymi, konkretnymi i powszechnie spotykanymi słowami, opisując dodatkowo 
przedmioty, o których mowa i podając nie tylko ich nazwę, ale i funkcję (np. „Złap 
łyżkę, tę metalową, do jedzenia zupy”, „Podaj mi konewkę, tę czerwoną, do podlewa-
nia kwiatów”). Komunikaty słowne podpierajmy gestami (np. możemy łączyć pytanie 
o „Czy chcesz pić?” z gestem picia lub pokazując kubek).



Otępienie – pytania i odpowiedzi

73

4.  Zaburzenia afatyczne – związane są bezpośrednio z rozpadem właśnie systemu języ-
kowego  (ekspresji  i/lub  rozumienia).  Słowa  (zarówno mówione,  jak  i  pisane)  tracą 
dla chorego znaczenie – tak jak dla nas, nie mają znaczenia słowa w języku, które-
go nie znamy (np. chińskim). Chory może natomiast nadal dobrze rozumieć kontekst 
i komunikaty pozawerbalne, ponieważ części mózgu odpowiedzialne za te zdolności 
zwykle pozostają stosunkowo lepiej zachowane w większości zespołów otępiennych. 
Zadbajmy zatem o  to,  żeby  jak najwięcej wyrazić naszą mimiką,  gestami,  postawą 
ciała, melodią i tonem głosu. 

5.  Zaburzenia pragmatyki języka i zaburzenia myślenia – chory może nie rozumieć spo-
łecznych  konwenansów  i  takich  zabiegów  językowych  jak  sarkazm,  ironia,  humor. 
Postarajmy się więc, by warstwa językowa i pozajęzykowa komunikatów się pokry-
wały, unikajmy abstrakcji. Typową cechą otępień jest zanik zdolności wnioskowania, 
„łączenia kropek”, przyjmowania perspektywy rozmówcy, narastanie egocentryzmu. 
Nie liczmy za to, że to chory będzie wkładał wysiłek w budowanie owocnej komuni-
kacji, rozumiał emocje i argumenty swojego opiekuna, starał się spojrzeć na problem 
z różnych punktów widzenia, że „domyśli się”, o co nam chodzi – prawdopodobnie 
jego mózg nie jest już do tego zdolny. Kierowane do podopiecznego komunikaty mu-
szą być proste, dosłowne i nie ma w nich miejsca na dwuznaczności.

6.  Spowolnienie przetwarzania informacji  i zaburzenia słuchu – chory potrzebuje wię-
cej czasu na przetworzenie komunikatu – weźmy na to poprawkę i dajmy mu chwilę 
na reakcję, nie okazując zniecierpliwienia czy frustracji. Mówmy spokojnie, głośno 
i wyraźnie. Można  też  jednak  przesadzić  –  zbyt  powolne wypowiadanie  polecenia 
może przekroczyć czasową pojemność pamięci krótkotrwałej i wcale nie być pomoc-
ne. Jeżeli chodzi o zaburzenia słuchu, to nie jest to problem specyficzny dla otępienia, 
ale  należy  zwrócić  na  niego  szczególną  uwagę.  Sam  chory może  nie  być w  stanie 
nam przekazać, że cierpi z powodu postępującej głuchoty i zwyczajnie nie słyszy, co 
do niego mówimy.

Nie przestawajmy traktować chorego jak osoby dorosłej i tam, gdzie tylko to możliwe po-
zostawiajmy mu możliwość do decydowania o sobie, zadawajmy pytania o jego preferencje. 
Pytania powinny być krótkie, proste, o ograniczonej liczbie odpowiedzi lub zamknięte, np. 
„Czy chce ci się pić?”, „Wolisz herbatę czy wodę?” (możemy wskazać na dzbanek z herbatą 
i wodą dla osadzenia pytania w kontekście). Zadawajmy tylko jedno pytanie na raz. Na pew-
nym etapie choroby jednak może okazać się konieczna rezygnacja z pytań na rzecz łatwiej-
szych w odbiorze poleceń (np. zamiast „Czy możesz założyć czapkę?” powiemy po prostu 
„Załóż czapkę”). 

Nawet jeżeli chory zdaje się już w ogóle nie rozumieć języka czy pojedynczych słów, nie 
przestawajmy do niego mówić. Mowa poza słowami składa się z bardzo ważnej (a zwykle 
ważniejszej niż same słowa) warstwy pozajęzykowej – melodii i tonu głosu, które przekazują 
rozmówcy informacje o naszych emocjach i intencjach. Odpowiednie posługiwanie się nimi 
oraz mimiką i postawą ciała pozwala na stosunkowo efektywna komunikację nawet z chory-
mi, którzy utracili całkowicie zdolności językowe. Co ciekawe, nawet w pełni zdrowe mó-
zgi,  jeżeli  spotkają  się  z  komunikatem,  którego warstwa  językowa  (np.  zdanie  „Wszystko 
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w porządku, wcale nie jestem obrażona”) i warstwa pozajęzykowa (złożona z postawy ciała, 
mimiki  i  tonu głosu,  które np.  jednoznacznie  „mówią”  „jak najbardziej  jestem obrażona”) 
są ze sobą rozbieżne,  to uwierzą przede wszystkim w komunikat wysyłany pozawerbalnie. 
Powiedzenie, że większość awantur jest nie o to, CO zostało powiedziane, ale JAK zostało 
powiedziane, zdaje się mieć niemałe poparcie w badaniach neuropsychologicznych. Pamiętaj-
my więc, że dla osób chorych, które słabo odbierają nasze komunikaty słowne, tym bardziej 
kluczowe staje się to, w jaki sposób się do nich zwracamy. Dobrym standardem jest również 
unikanie mówienia o chorym przy chorym – nigdy nie wiemy na pewno, ile z naszej wypo-
wiedzi do chorego trafi.

Komunikacja z osobą z chorobą otępienną stanowi duże wyzwanie, jest prawdziwą sztuką, 
wymaga ze strony opiekuna wysiłku i samoświadomości oraz ćwiczeń na zasadzie prób i błę-
dów. Warto na  spokojnie przemyśleć,  jak przebiega komunikacja z naszym podopiecznym 
i czy jest coś, co możemy jeszcze w niej poprawić. Jeżeli tak, to warto stopniowo, po kolei 
wcielać w życie poszczególne propozycje i strategie. Skuteczna komunikacja jest podstawą 
efektywnej opieki nad chorym i może znacząco podnieść jakość życia tak podopiecznego, jak 
i opiekuna, a kompetencje nabyte podczas porozumiewania  się z chorym otępiennie mogą 
przydać się opiekunom także w kontaktach z innymi, zdrowymi ludźmi. 



Otępienie – pytania i odpowiedzi

75

27. 
Otępienie w zmieniającym się świecie 

– co zmienia się dla chorych i ich opiekunów?

Wrzesień  jest  światowym  miesiącem  choroby Alzheimera,  a  dokładnie  21.  września 
przypada Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Natomiast w dniach 20.-22. października 
2020 r. w Bukareszcie odbędzie się (w formie on-line) międzynarodowa konferencja dedy-
kowana problematyce chorób otępiennych organizowana przez Alzheimer Europe (https://
www.alzheimer-europe.org/). Hasło  przewodnie  tegorocznego  spotkania  to  „Dementia  in 
a changing world”, co można przetłumaczyć na polski jako „Otępienie w zmieniającym się 
świecie”. No właśnie. Świat dookoła nas się zmienia, zmienia bardzo dynamicznie. Obecnie 
z roku na rok na świecie zachodzi więcej zmian niż dawniej z dekady na dekadę. Problem 
chorób otępiennych jednak pozostaje i staje się coraz bardziej palący. Zastanówmy się przez 
chwilę nad otępieniem, światem i zmianami. 

Patrzę tak czasem na pacjentów z tym „alzheimerem” i myślę sobie, że te choroby otę-
pienne mają  też  swoje  błogosławieństwa. Większość  podopiecznych w Ośrodku  nie ma 
pojęcia, co dzieje się na świecie. Nawet, jeśli posłuchają wiadomości w radio, na następny 
dzień ich nie pamiętają. Nie wiedzą o żadnych zamachach, kryzysach ekonomicznych, epi-
demiach, problemach społecznych czy katastrofach. A gdyby ktoś próbował im to wszystko 
uzmysłowić – nie będą przeważnie  specjalnie  zainteresowani. Żyją  swoimi bardzo przy-
ziemnymi sprawami, jak pogoda, podwieczorek czy sprzeczka o ulubiony fotel w sali. Są 
zawieszeni w „tu i teraz” (a w zasadzie „tam i wtedy”, bo podając datę, duża część obstawiła 
by prawdopodobnie lata 80. XX w.). Uszkodzony mózg nie pozwala za bardzo podróżować 
myślami ani w przyszłość, która staje się abstrakcją, ani w przeszłość, która powoli zanika 
jakby wprost proporcjonalnie do obumierania przyśrodkowych części płatów skroniowych 
z formacją hipokampa. 

To, że sami chorujący w niewielkim stopniu świadomi są ogromu zmian zachodzących 
na świecie, nie znaczy, że zmiany te ich nie dotyczą. Rozwój technologii umożliwia coraz 
szybszą  i dokładniejszą diagnostykę chorób otępiennych, a  także coraz  to nowsze możli-
wości oddziaływań terapeutycznych. Pojawiają się też „codzienne” zastosowania nowych 
technologii. Opiekun może robić ćwiczenia funkcji poznawczych ze swoim podopiecznym 
na  laptopie, w  razie  zagubienia może  szybko odnaleźć  chorego dzięki opasce  z GPSem, 
a specjalny zegarek będzie sprawdzał na bieżąco, czy pacjent nie potrzebuje pomocy me-
dycznej.  Niektóre  rodziny  używają  monitoringu,  podczas  gdy  podopieczny  zostaje  sam 
w domu, żeby móc podglądać w smartfonie, czy aby napewno wszystko z nim w porządku. 
Możemy odbyć konsultację on-line ze specjalistą, dostać e-zwolnienie czy e-receptę lub też 
odbyć rodzinne spotkanie w formie telekonferencji tak, żeby chory senior mógł zobaczyć 
prawnuki, które mieszkają w Australii. To przykłady obecnie powszechnie używanych roz-
wiązań, które 20 lat temu wydawałyby się luksusem z filmów science fiction. 
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Niestety poza pozytywnymi nowinkami technologicznymi, które można zmyślnie wyko-
rzystać w służbie chorym otępiennie  i  ich opiekunom, pojawiają się  też zmiany w świecie 
negatywne z perspektywy problematyki otępień. Zmiana stylu życia społeczeństwa i mody-
fikacja modelu rodziny doprowadziła do „opiekuńczej dziury”, której póki co nie wypełniły 
żadne systemowe rozwiązania. W „starym”, wielopokoleniowym modelu rodziny w zasadzie 
zawsze był w domu ktoś, kto mógł się zająć i niemowlakiem, i seniorem ze „sklerozą” (który 
zwykle nie był nawet diagnozowany i w żaden sposób leczony z powodu choroby otępiennej, 
na którą prawdopodobnie cierpiał). Obecnie najwięcej jest gospodarstw domowych złożonych 
z jednego lub dwójki dorosłych, a ogrom seniorów (grupa najbardziej narażona na choroby 
otępienne) mieszka samotnie. Dorosłe dzieci nie mogą się nimi zająć, bo pracują. Dorosłe 
wnuki nie mogą się nimi zająć, bo studiują, pracują lub właśnie zakładają własną rodzinę. Je-
żeli jest jakiś partner, który mógłby się chorym zająć, to jest to również sytuacja trudna, gdyż 
obciąża opieką osobę w równie zaawansowanym wieku, co sam pacjent.

Problem opieki nad małymi dziećmi w obecnych czasach został względnie  rozwiązany 
– namnożyły się żłobki, przedszkola i zawodowe nianie. Natomiast państwowy, a nawet pry-
watny  sektor  opieki  nad  seniorami  – w  tym osobami  z  chorobami  otępiennymi  –  jest  ab-
solutnie niewydolny. Nie ma dnia, by do Ośrodka nie dzwoniły zrozpaczone rodziny osób, 
u których zdiagnozowano otępienie. Nie mają pojęcia,  co dalej  robić. Nie wiedzą zwykle, 
czym dokładnie jest i z czym się wiąże choroba otępienna. Nie wiedzą, gdzie szukać pomocy 
i jak zorganizować opiekę nad swoim bliskim. Typowy scenariusz: dorosłe dziecko (jedyny 
opiekun), pracujące na cały etat, czasem wychowuje nadal swoje dzieci. Chory rodzic słabo 
współpracuje, często jest jeszcze „nieustawiony” lekowo, „niedodiagnozowany”. Dom poby-
tu dziennego? W mieście takim, jak Łódź, istnieją dwa – niełatwo o miejsce. Dom opieki ca-
łodobowej? Prywatny? Opiekuna nie stać. Państwowy? No to najpierw formalności – kwestia 
kwalifikacji do kolejki oczekujących, czasem konieczność przeprowadzenia sądowej proce-
dury ubezwłasnowolnienia, a potem już tylko kilkanaście – kilkadziesiąt miesięcy oczekiwa-
nia na wolne miejsce. Może dochodzący opiekun zawodowy? Nawet, jeśli okaże się niezbyt 
drogi, to wcale nie ma ich :na rynku” wystarczająco wielu. 

Skala problemu otępienia rośnie i według wszelkich szacunków będzie rosła dalej, co wy-
nika z wielu czynników, m.in. starzenia się społeczeństwa (w starszym wieku kumulują się 
czynniki ryzyka wystąpienia choroby otępiennej), coraz większej liczby przypadków chorób 
układu krążenia, które wtórnie mogą powodować otępienia naczyniowe, rozwoju medycyny 
ratunkowej,  który  pozwala  na  utrzymanie  przy  życiu  chorych,  którzy  dawniej  nie mieliby 
szans na przeżycie (wzrost liczby przypadków otępień np. pourazowych czy po niedotlenie-
niu). Mówi  się,  że w Polsce  żyje  około  0,5-0,6 mln  osób  ze  zdiagnozowaną  chorobą  otę-
pienną. Na każdą osobę chorą przypada przynajmniej jeszcze jedna osoba „pokrzywdzona” 
otępieniem, a mianowicie opiekun rodzinny. To daje nam ok. 1-1,2 mln osób bezpośrednio 
dotkniętych  tym problemem. W praktyce  liczby  te  są większe,  ponieważ  choroba  jednego 
członka rodziny wpływa na cały system rodzinny. 

Świat niewątpliwie się zmienia, ale zdecydowanie za mało się w nim zmienia dla pacjentów 
z chorobą otępienną i ich opiekunów. Otępienie, jak zresztą większość chorób nieuleczalnych 
czy kojarzonych z podeszłym wiekiem, jest mało medialne. Mam wrażenie, że panuje opinia, 
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że bardziej „opłaca się” dać na coś, co jakoś rokuje na przyszłość (np. coś związanego z dzieć-
mi). No i jest w tym pewna logika. Jednak nie zapominajmy, że otępienie, to nie tylko 89-lat-
ka niepamiętająca własnego adresu, ale też niezdolny do samodzielnej egzystencji 45-latek 
po rozległym udarze czy 30-latka z poważnym urazem czaszkowo-mózgowym po wypadku 
samochodowym, partnerzy tych pacjentów, ich dzieci, rodzice, rodzeństwo, przyjaciele oraz 
cała rzesza różnych specjalistów zaangażowanych w diagnostykę, terapię i opiekę. Otępienia 
nie da się wyleczyć, ale można znacząco poprawić jakość życia chorego i jego bliskich. Jeżeli 
już wyznajemy pogląd, że życie samo w sobie to wartość najwyższa i w medycynie tyle robi-
my, żeby tylko przy tym życiu wszystkich utrzymać, to wypadałoby jeszcze na jakości tego 
życia się trochę skupić. Jeżeli każdego życia, to również takiego „mało rokującego” i zmie-
rzającego dość szybko w jednym, wiadomym kierunku. 

Co powinno zacząć się zmieniać w świecie dla osób dotkniętych otępieniem? Konieczne 
jest wypełnienie wspomnianej wcześniej „dziury opiekuńczej” przez stworzenie sprawnego 
systemu domów opieki całodobowej i domów pobytu dziennego czy specjalnych osiedli chro-
nionych dostosowanych do potrzeb pacjentów otępiennych. Potrzebne są miejsca, w których 
możliwe byłoby przeprowadzenie kompleksowej, rzetelnej diagnostyki choroby otępiennej, 
a następnie prowadzenie opieki nad takim pacjentem i jego bliskimi przez kolejne stadia cho-
roby. Potrzeba uzupełnić ogromne braki kadry specjalizującej się w diagnostyce, terapii i co-
dziennej opiece nad chorym otępiennie. No  i edukacja. Edukacja  i personelu medycznego, 
i całego społeczeństwa na temat chorób otępiennych. Są grupy zawodowe, które szczególnie 
często mogą mieć kontakt z chorymi otępiennie (jak np. pracownicy marketów, poczty, ban-
ków, notariusze, telemarketerzy, taksówkarze czy kierowcy MPK), a ich postawa względem 
„klienta” może niekiedy mieć poważniejsze skutki niż mogliby się spodziewać. Być może to 
minimum  rozwiązań  systemowych,  którego  się  domagam,  to  zupełnie  nierealne marzenia. 
Ale  tak  jak  30  lat  temu  absurdalnym wydawało  się  to,  że  będzie można  nosić w kieszeni 
małe urządzenie łączące w sobie komputer z Internetem, telewizor, radio, telefon, kalkulator 
i mapę, a teraz jest to dla większości z nas codzienność, tak być może świat zacznie w końcu 
się zmieniać w sposób uwzględniający również obecność osób z otępieniem i ich bliskich. 
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28. 
Czy warto ubezwłasnowolnić chorego otępiennie?

Czy osoba ze stwierdzonym zespołem otępiennym powinna mieć ważne prawo jazdy i pro-
wadzić samochód? Czy powinna móc zadecydować, że będzie mieszkać sama i nie będzie się 
na nic leczyć? Czy powinna mieć prawo do zadecydowania o tym, czy chce się poddać wskaza-
nej z przyczyn zdrowotnych operacji? Czy powinna do woli zarządzać swoim majątkiem? Czy 
powinna wziąć ślub, jeśli będzie miała taką chęć? Myślę, że ten, kto wie, na czym polega otępie-
nie, odpowie, że „nie”. (Podobnie, jak nie pozwolilibyśmy na to 6-letniemu dziecku, do którego 
intelektualnie wiele osób z chorobą otępienną możnaby w wielkim uproszczeniu porównać.) 
Również medycyna i prawo, gdyby jako nauki mogły mówić, odpowiedziałyby na powyższe 
pytania: „nie”. Ale czy takie sytuacje się zdarzają w praktyce? No pewnie, że się zdarzają. 

Mam wrażenie, że zespół otępienny jest fenomenem poniękąd wymykającym się polskim 
przepisom. Moim  zdaniem  brakuje  sprawnie  działających  systemowych  rozwiązań  chronią-
cych należycie interesy chorego otępiennie i jego najbliższych. Zwykle po usłyszeniu diagno-
zy „zespół otępienny w przebiegu choroby XYZ” chory i jego bliscy pozostają z tym faktem 
sami. Powinien to być dopiero początek drogi, gdzie na scenę wkraczają instytucje pomocowe 
z kompleksową opieką, a tymczasem dla wielu osób moment postawienia diagnozy jest metą, 
za którą nic się już nie dzieje. Skąd opiekun chorego ma wiedzieć, co dalej począć? I umówmy 
się, że zwykle rodzina zajmie się przede wszystkim tymi najbardziej palącymi problemami dnia 
codziennego, np. jak zorganizować odpowiednią ilość pampersów czy kto ma zostać z chorym, 
gdy opiekun musi być w pracy. Kwestie prawne związane z otępieniem odchodzą na dalszy plan 
i zwracają na siebie uwagę dopiero, gdy sytuacja staje się z różnych względów krytyczna. 

Przytoczę kilka przykładów z życia. Pan X po udarze rozwinął otępienie naczyniopochod-
ne  z  towarzyszącymi  zaburzeniami  zachowania.  Całe  życie  pełnił  funkcję  głowy  rodziny, 
a prowadzenie samochodu było ważną częścią jego codzienności i nie zamierzał z tego rezy-
gnować. Oczywiście ze względu na deficyt neurologiczny i poznawczy (pomijanie stronne) 
absolutnie nie powinien był prowadzić samochodu. Żona i dorosłe dzieci zwracali mu na to 
uwagę,  jednak on  reagował na  ich prośby agresją, więc  rodzina przymykała oko, gdy wy-
jeżdżał samochodem do sklepu, licząc na to, że nic się nie stanie. Pewnego dnia Pan X trafił 
do szpitala z niegroźnymi jak się okazało obrażeniami po wypadku, który spowodował. Nie-
stety przy okazji zabił również innego mężczyznę, którego w biały dzień jakoś „nie zauważył” 
na  pasach. Dodam,  że  po  tym wydarzeniu,  pan X  twierdził,  że  oczywiście  dalej  zamierza 
jeździć autem, a zabity pieszy widocznie sam był sobie winny. 

Pan Y trafił z kolei do szpitala z powodu napadu drgawkowego. Od kilku już lat cierpiał 
na  otępienie  poudarowe w  stopniu  umiarkowanym. Na  co  dzień  zajmowała  się  nim  żona, 
która nie radziła sobie z oporem i agresją męża (bo i jak miała sobie bez żadnej pomocy pora-
dzić?). Pan Y chorował również na cukrzycę i zaawansowaną miażdżycę, których leczeniem 
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nie był zainteresowany. W efekcie jedna z jego stóp zaczęła z powodu niedokrwienia i niedo-
żywienia tkanek obumierać, co poza niepowtarzalnymi walorami wizualnymi i zapachowymi 
skutkowało również silnym bólem. Już kilka tygodni wcześniej lekarze wskazali na koniecz-
ność amputacji stopy. Żona pana Y wyraziła zgodę i była bardzo zdziwiona, gdy okazało się, 
że  jej  opinia nie ma  tu  żadnego znaczenia. Pan Y nie był osobą ubezwłasnowolnioną, był 
przytomny,  jego  życie  nie  było  (przynajmniej  jeszcze)  bezpośrednio  zagrożone,  a  on  sam 
mimo silnego bólu w żadnym razie nie życzył sobie zabiegu. Ani lekarze, ani żona nie mogli 
mu więc na ten moment pomóc. 

Pani Z była bardzo zamożną kobietą, która od blisko 2 lat leczyła się z powodu otępienia 
w chorobie Alzheimera. Kilka lat wcześniej zamieszkał z nią jej nowy partner, którego pozna-
ła po śmierci swojego męża. Pewnego dnia dorosłe dzieci zaniepokoiły się, ponieważ prze-
stała odbierać telefony. Gdy przyjechały do jej domu, okazało się, że zamki są zmienione. Co 
się stało? Otóż pani Z przepisała cały swój majątek (z dwoma domami włącznie) na swojego 
partnera, a sama została umieszczona przez niego w ośrodku opieki całodobowej. Wszystkie 
dokumenty podpisała, co ciekawe, w obecności znajomego notariusza, a świadkowie stwier-
dzili, że była „świadoma” tego, co robi. Nie wiem niestety, jaki był finał tej sprawy w sądzie. 

Problemy pani U są lżejszej wagi niż poprzednich pacjentów, ale za to są też najczęstszy-
mi, z jakimi przychodzi się zmierzyć opiekunom. Pani U odebrała telefon od firmy telekomu-
nikacyjnej, która jak się okazało podszywała się pod inną, dobrze znaną firmę, z której usług 
pani U korzystała od  lat. Podczas  rozmowy  telefonicznej pani U zgodziła  się na  zawarcie 
umowy na bardzo szeroki wachlarz świadczeń telekomunikacyjnych – oczywiście za niemałe 
pieniądze. Sytuacja ta została szczęśliwie w porę „wyłapana” przez rodzinę pani U i przed 
upływem 14 dni od zawarcia umowy udało się ją rozwiązać. Opiekunowie byli w tym przy-
padku czujni. Być może dlatego, że nadal spłacali raty za zestaw garnków za 8 tys. złotych, 
które przed rokiem pani U zgodziła się w podobnych okolicznościach zamówić.

Takich przykładów mogłabym mnożyć. Ilustrują dobitnie, że bliscy chorego powinni nie-
zwłocznie po otrzymaniu diagnozy pomyśleć również o odpowiednich rozwiązaniach praw-
nych. W Polsce można  skorzystać  z  przeprowadzenia  sądowej  procedury  ubezwłasnowol-
nienia chorego. Wiem – nie brzmi to może „przyjemnie”,  jednak pozwala chronić chorego 
w momencie, w którym on nie  jest  już w stanie zadbać o swoje zdrowie czy majątek. Jest 
to również ratunek dla opiekunów, zwłaszcza wtedy, gdy podopieczny wykazuje zaburzenia 
związane  z  agresją,  oporem  czy  objawami  psychotycznymi. Chorzy  otępiennie  zachowują 
się bardzo różnie, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji i podpisywanie dokumentów. Jedni 
podpiszą wszystko, co się im podsunie i nie mają żadnych pytań. Widziałam kuriozalne sytu-
acje, w których opiekun musiał dyktować podopiecznemu po kolei litery z jego nazwiska, aby 
ten dał radę się na czymś podpisać. Czy mówimy tu o świadomym i dobrowolnym podpisie? 
Wręcz karykaturalne wypaczenie prawa. Inni pacjenci z kolei nie podpiszą absolutnie nicze-
go, niezależnie od tego, jak złe skutki dla ich zdrowia, życia czy majątku ten brak podpisu bę-
dzie miał. Nie ma się co dziwić, bo przecież nie są w stanie dokonać analizy i oceny sytuacji. 

Aby  ubezwłasnowolnić  chorego  należy  złożyć  do  sądu  odpowiedni wniosek,  który  za-
wiera:  świadectwo  lekarskie wskazujące na występowanie otępienia,  zakres, w  jakim oso-
ba ma być ubezwłasnowolniona (częściowo lub całkowicie), stan cywilny chorego i rodzaj  
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pokrewieństwa między chorym a osobą składającą wniosek  (konieczne  jest dołączenie od-
pisów aktów urodzenia  / małżeństwa), uzasadnienie przyczyny złożenia wniosku  (opisanie 
skutków choroby – utraty zaradności, samodzielności, możliwości rozumienia sytuacji i prze-
widywania konsekwencji swoich decyzji, zdolności do załatwienia spraw urzędowych czy za-
rządzania pieniędzmi, itd.). Z takim wnioskiem do sądu mogą wystąpić krewni w linii prostej 
(dzieci, żona, mąż, rodzeństwo). Również lekarz może o konieczności ubezwłasnowolnienia 
chorego powiadomić prokuratora, który to występuje w tej sprawie do sądu. Z kolei stan oso-
by chorej musi zostać oceniony przez biegłych sądowych – lekarza psychiatrę lub neurologa 
oraz psychologa. W kwestii sporządzenia wniosku o ubezwłasnowolnienie warto skonsulto-
wać się z pełnomocnikiem mającym doświadczenie w tego typu sprawach lub instytucjami 
zajmującymi się problematyką otępień. 

Po uprawomocnieniu się wyroku sądu o ubezwłasnowolnieniu, zostaje dla chorego wyzna-
czony opiekun – przeważnie zostaje nim osoba, która złożyła wniosek o ubezwłasnowolnie-
nie lub inny członek rodziny. Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie ma tzw. „zdolności 
do czynności prawnych”, czyli nie może zawierać umów, które mogłyby w jakiś sposób istot-
nie ją pokrzywdzić (może natomiast dokonywać drobnych zakupów czy korzystać z usług, np. 
pójść do fryzjera), nie może sporządzić testamentu, darowizny, wyrazić (lub nie wyrazić) zgo-
dy na leczenie czy zawrzeć małżeństwa. Opiekun natomiast jest zobowiązany podejmować 
w imieniu chorego takie decyzje, które będą dla zdrowia, życia i majątku chorego jak najlep-
sze. Co ważne, złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie w tzw. „złej wierze” podlega karze. 

Procedura ubezwłasnowolnienia wiąże się z poświęceniem czasu, pieniędzy i „nachodze-
niem się” po urzędach. Ale czy warto chorego otępiennie ubezwłasnowolnić? Moim zdaniem 
zdecydowanie tak. W polskim społeczeństwie niestety „ubezwłasnowolnienie”, „przymuso-
we leczenie” czy „umieszczenie w ośrodku opiekuńczym” cieszą się nadal złą sławą. Wielu 
opiekunów ma też przekonanie, że „nie wypada” tego zrobić, że źle to by o nich świadczyło, 
że powinni sobie jakoś inaczej poradzić z chorobą swojego podopiecznego. Jak? Nie mam 
pojęcia, bo jeżeli chory nie jest dobrze współpracujący i wyrazi wolę sprzeczną ze zdrowym 
rozsądkiem i szkodliwą w skutkach dla siebie i bliskich, to opiekun nie ma w zasadzie wiele 
do  „poradzenia”. To,  co  powie w  powyższym  temacie  ciocia Wiesia  czy  sąsiadka  też  na-
prawdę  nie ma wielkiego  znaczenia w porównaniu  do  skali  problemu,  jaki może  powstać 
w przypadku braku przeprowadzenia procedury ubezwłasnowolnienia chorego – a za „czyn-
ności prawne”, które on podejmie ani ciocia Wiesia, ani sąsiadka odpowiedzialności już nie 
wezmą. Przykre konsekwencje spadną na chorego i jego faktycznych opiekunów. Nie bójmy 
się więc podejmować w opiece i  tych „brutalnych” prawnych rozwiązań, ponieważ ich ce-
lem jest przede wszystkim ochrona interesów i bezpieczeństwo chorego otępiennie oraz jego 
najbliższych. Nie czekajmy też z ubezwłasnowolnieniem do momentu aż sytuacja stanie się 
krytyczna, ponieważ cała procedura trwa od pół do nawet półtora roku. 



Otępienie – pytania i odpowiedzi

81

29. 
Jak wyglądają zaburzenia poznawcze 

w chorobie Parkinsona?

Przyjrzyjmy się tym razem bliżej zaburzeniom poznawczym i otępieniu w przebiegu cho-
roby Parkinsona (PDD – Parkinson’s disease dementia), które znacząco różni się od otępienia 
w przebiegu choroby Alzheimera. Obie wymienione choroby powodują tzw. otępienia pier-
wotnie zwyrodnieniowe, czyli takie, w których cały proces chorobowy rozpoczyna się w mó-
zgu  i niszczy właśnie  ten organ. Główna różnica między nimi polega na  tym, że otępienie 
w przebiegu choroby Alzheimera jest tzw. otępieniem korowym, czyli niszczy w pierwszej 
kolejności „zewnętrzną część” mózgu – korę (przede wszystkim przyśrodkowe okolice pła-
tów skroniowych z formacją hipokampa oraz płaty ciemieniowe), a dopiero z czasem postępu-
je „w głąb” mózgu, do tzw. struktur podkorowych. Z kolei w chorobie Parkinsona zniszczenia 
rozpoczynają  się właśnie w  strukturach  podkorowych  i  z  czasem  rozszerzają  się w  stronę 
kory nowej. Możemy  to  sobie  skrótowo przedstawić  tak:  choroba Alzheimera  zaczyna  się 
„na zewnątrz” (od kory mózgowej) i wżera się w głąb mózgu, a choroba Parkinsona przebiega 
w odwrotnym kierunku, czyli od pnia mózgu do kory mózgowej. Stąd też biorą się różnice 
w obrazie klinicznym (objawach).

Choroba Parkinsona kojarzona jest przede wszystkim z zaburzeniami motorycznymi, które 
widzimy gołym okiem – drżenia spoczynkowe, sztywność mięśniowa, spowolnienie rucho-
we (tzw. bradykinezja), niestabilność postawy (i częste upadki), dysartria, czyli zaburzenia 
mowy wynikające z upośledzenia ruchu narządów związanych z mówieniem (np. mowa nie-
wyraźna, ściszona) czy dysfagia (zaburzenia połykania). Mózg jest całością i jako taka reagu-
je na wszystkie zachodzące w nim zmiany. Oznacza to, że już od wczesnych etapów choroby 
Parkinsona,  w  dokładnym  badaniu  neuropsychologicznym, można  zaobserwować  również 
pewne zmiany w funkcjonowaniu poznawczym pacjenta. Niestety duża część chorych (ok. 
40-60%) rozwinie na tyle silne zaburzenia funkcji poznawczych, że będzie można rozpoznać 
u nich zespół otępienny. 

A jak wyglądają zaburzenia poznawcze w chorobie Parkinsona? Otóż już od początkowych 
etapów można  stwierdzić mniej  lub bardziej wyraźne problemy przede wszystkim w obsza-
rze funkcji uwagowych i wykonawczych (w chorobie Alzheimera schodzą one na dalszy plan 
– przynajmniej na początku). Chorzy mają trudności z manipulowaniem informacjami w pa-
mięci operacyjnej, podzielnością i selektywnością uwagi, hamowaniem impulsywnych reakcji, 
planowaniem i doborem optymalnych strategii wykonania zadań, przełączaniem się pomiędzy 
różnymi czynnościami, giętkością myślenia. Pojawia się również tzw. bradyfrenia, czyli spowol-
nienie procesów myślenia, które wyrazi się m.in. w spowolnieniu wypowiedzi (bradylalia) czy 
nadmiernie długim czasem potrzebnym na sformułowanie odpowiedzi (latencja odpowiedzi). 

W  chorobie  Parkinsona  nie  stwierdza  się  raczej  tzw.  afazji  (czyli  uszkodzenia wytwa-
rzania  i/lub  rozumienia  języka),  która  z  kolei  zdarza  się  stosunkowo  często  w  otępieniu  
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alzheimerowskim. Deficyty językowe w PD (Parkinson’s disease) polegają przede wszystkim 
na zaburzeniach fluencji słownej, które interpretowane są jako przejaw ogólnego problemu 
z wydobywaniem materiału (np. słów) z pamięci oraz zaburzeniami uwagi. Uczenie się może 
być spowolniałe, a ponadto często stwierdza się problemy z tzw. swobodnym odtwarzaniem 
niedawno zapamiętywanych danych  (np. osoba nie może sobie przypomnieć 10 artykułów 
spożywczych z listy zakupów). Zwykle jednak względnie dobrze chorzy na PD radzą sobie 
w rozpoznawaniu tych danych (np. kiedy zobaczą listę 30 różnych produktów spożywczych, 
będą raczej potrafili wybrać te 10, które znajdowało się na pierwotnej liście). Prawdopodob-
nie  podstawowym problemem w PD  jest  nie  tyle  zakodowanie  danych w  pamięci,  co  ich 
późniejsze samodzielne wydobycie z „magazynu”. Niestety w bardziej zaawansowanych sta-
diach możliwe jest również rozwinięcie deficytu kodowania nowych informacji (podobnie jak 
w chorobie Alzheimera). 

Problemy w uczeniu się chorych na PD mogą mieć też związek z zaburzeniem tworzenia 
skutecznych strategii zapamiętywania oraz  trudnością w inicjowaniu procesów mentalnych 
(podobnie zresztą jak ruchowych – bywa, że jeśli tylko pomożemy osobie z PD zainicjować 
jakąś czynność, to ona dalej „pojedzie” już sama). Deficyty obserwuje się też w obszarach, 
w których spotykają się funkcje pamięciowe i wykonawcze, np. w tzw. pamięci prospektyw-
nej, czyli pamięci działań, które mamy w określonych momentach przyszłości wykonać (np. 
„po śniadaniu mam wyjąć z pralki ubrania”). W literaturze opisane są też jako typowe dla PD 
deficyty wzrokowo-przestrzenne, których raczej nie da się wytłumaczyć wyłącznie zaburze-
niami ruchów gałek ocznych.

Warto  jeszcze wspomnieć o  tym, co w ogóle dzieje  się w mózgu w przebiegu choroby 
Parkinsona.  Chorobę  Alzheimera  kojarzymy  przede  wszystkim  z  obniżonym  poziomem 
acetylocholiny oraz wytrącaniem się patologicznych białek (m.in. beta-amyloidu, hiperfos-
forylowanego białka  tau, alfa-synukleiny) w określonych obszarach kory mózgowej. Z ko-
lei w chorobie Parkinsona dochodzi do  śmierci  i  zaniku  tzw. komórek dopaminergicznych 
w istocie czarnej, co skutkuje niedostateczną ilością dopaminy w układzie nerwowym, a tak-
że obserwuje  się obecność  tzw.  ciał Lewy’ego w pniu mózgu. Co ciekawe, dopamina  jest 
kluczowym „przekaźnikiem informacji” między komórkami nerwowymi w trzech ważnych 
szlakach w mózgu. Niedobór dopaminy w tych szlakach skutkuje zaburzeniem ich działania 
i wywołuje określone objawy:

1.  szlak nigrostriatalny – szlak  ten ciągnie się od pnia mózgu do  tzw.  jąder podstawy, 
które wchodzą w skład tzw. układu pozapiramidowego; układ pozapiramidowy, mó-
wiąc w uproszczeniu, zajmuje się czynnościami zautomatyzowanymi (jak chodzenie, 
jazda na rowerze, pisanie), współdziała w inicjowaniu ruchów dowolnych (np. kiedy 
postanawiamy wstać z krzesła) i reguluje napięcie mięśni szkieletowych. Zatem nie-
wydolność tego szlaku zaowocuje typowymi dla choroby Parkinsona objawami moto-
rycznymi (ruchowymi);

2.  szlak mezokortykalny – wiedzie od pnia mózgu do kory przedczołowej przyśrodkowej 
(związanej z motywacją  i emocjami) oraz grzbietowo-bocznej, której niewydolność 
może skutkować opisanymi wcześniej zaburzeniami poznawczymi – przede wszyst-
kim deficytami wykonawczymi i uwagowymi;
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3.  szlak mezolimbiczny – prowadzi od pnia mózgu do układu limbicznego (uwikłanego 
w sterowanie emocjami, motywacją, poczuciem przyjemności i dążeniem do nagro-
dy). Należy zauważyć, że w chorobie Parkinsona niezwykle często  (nawet u ponad 
połowy chorych) rozpoznaje się zaburzenia depresyjne i lękowe, a ich źródła można 
się dopatrywać m.in. właśnie w niewydolności szlaku mezolimbicznego. 

Objawy choroby Parkinsona możemy sobie dla ułatwienia pogrupować w trzy kategorie 
(zgodnie  z  trzema mózgowymi  szlakami  „zasilanymi”  dopaminą,  których  funkcjonowanie 
zostaje w chorobie Parkinsona zaburzone): 1) objawy motoryczne (przede wszystkim drżenia 
spoczynkowe, sztywność mięśniowa, spowolnienie ruchowe – bradykinezja), 2) objawy neu-
ropsychologiczne  (np.  zaburzenia wykonawcze,  uwagi,  spowolnienie myślenia – bradyfre-
nia), i 3) objawy neuropsychiatryczne (najczęściej zaburzenia depresyjne i lękowe). Niestety 
podobnie jak w przypadku choroby Alzheimera, nie istnieje leczenie przyczynowe choroby 
Parkinsona, natomiast wdrożenie leczenia objawowego może przynieść choremu i jego bli-
skim znaczną poprawę jakości życia. 
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30. 
Czy idealny opiekun to dobry opiekun?

Perfekcjonizm jest cechą powszechnie kojarzoną jako pozytywna, a nawet pożądana, po-
nieważ osoby ją posiadające mogą zwykle pochwalić się ponadprzeciętnymi osiągnięciami. 
Z drugiej strony perfekcjonizm może stać się paliwem napędzającym różne dysfunkcje psy-
chiczne  (nierzadko współwystępuje  z  zaburzeniami  depresyjnymi,  lękowymi,  osobowości, 
snu czy odżywiania) oraz dysfunkcje somatyczne  (jako odpowiedź organizmu na przewle-
kły stres). Można więc o perfekcjonizmie myśleć jako o cesze ambiwalentnej. Psychologia 
uwzględniła  ową  ambiwalencję  i  wyróżniła  dwa  rodzaje  perfekcjonizmu:  1)  adaptacyjny 
(zdrowy) perfekcjonizm (podnosi satysfakcję z życia, sprzyja osiąganiu celów) oraz 2) dez-
adaptacyjny (neurotyczny) perfekcjonizm (obniża jakość życia, sprzyja rozwojowi zaburzeń 
psychicznych i fizycznych). 

Obie grupy perfekcjonistów łączy pragnienie osiągania bardzo ambitnych celów (z per-
spektywy otoczenia niekiedy może nawet nierealnych), wysokie wymagania względem siebie 
oraz tendencja do zatracania się w swoich działaniach (narażenie na pracoholizm i wypale-
nie). A co różni te grupy? Przekonania, myśli i emocje leżące u podłoża ich perfekcjonistycz-
nych zachowań. Zdrowi perfekcjoniści napędzani są swoją wewnętrzną motywacją, działają 
z entuzjazmem, silnie angażują się w to, co robią i trudno im oderwać się od pracy, ponieważ 
zwyczajnie  sprawia  im ona  przyjemność  i  satysfakcję. W obliczu  porażek  potrafią  działać 
elastycznie i adaptować się do niesprzyjających okoliczności. Natomiast perfekcjoniści neu-
rotyczni cechują się wysokim poziomem obaw (przed niepowodzeniem). Trudno im osiągnąć 
satysfakcję mimo realizacji celów, są wysoce samokrytyczni i mają tendencję do interpretacji 
czarno-białych: „albo są idealni, albo beznadziejni” – i właśnie – poziom wykonania zadania 
bezpośrednio związany  jest z  ich samooceną. Skutkuje  to częstym odczuwaniem negatyw-
nych emocji względem siebie samych, nadwrażliwością na krytykę i odczuwaniem wstydu. 
Motywacja  neurotycznych  perfekcjonistów  jest  bardziej  „zewnętrzna”  –  skoncentrowana 
na  oczekiwaniach  otoczenia  i  byciu  ocenianym  przez  innych  ludzi.  Perfekcjonizm  (jak  to 
bywa z cechami osobowości) przejawia się w większości działań perfekcjonisty, np. pracy, 
nauce, realizacji hobby czy właśnie opiece nad osobą przewlekle chorą. 

Po  tym wstępie możemy  się  już  zapewne  domyślić,  że  odpowiedź  na  pytanie  zawarte 
w  tytule,  będzie  brzmiała:  to  zależy. Wysokie  zaangażowanie  opiekuna w opiekę,  dążenie 
do jak najlepszego zaopiekowania się podopiecznym oraz czerpanie satysfakcji z osiągania 
założonych względem opieki celów jest jak najbardziej pożądane. Należy jednak zachować 
szczególną ostrożność w tym, jakie cele sobie w opiece stawiamy i pamiętać, że mierzymy się 
z nieuleczalną i postępującą chorobą. Cele muszą być realne, uwzględniać nasze możliwości 
(np. czasowe, emocjonalne, fizyczne, finansowe), a także elastycznie modyfikowane na bieżą-
co, gdy choroba podopiecznego czymś nas zaskoczy (a zaskoczy czymś na pewno). 
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Opiekunowie-perfekcjoniści,  zwłaszcza  ci,  którym  bliżej  do  wspomnianego  we  wstę-
pie dezadaptacyjnego perfekcjonizmu, miewają problemy z dzieleniem się opieką z innymi 
członkami rodziny czy nawet profesjonalistami („bo nikt nie zajmie się mamą tak dobrze, jak 
ja”). Brak podziału obowiązków bardzo szybko potrafi doprowadzić głównego opiekuna-per-
fekcjonistę do zespołu wypalenia opieką, zaburzeń psychicznych  i fizycznych. Zwyczajnie 
pracuje on przy chorym zbyt długo i ponad swoje siły. Pojawia się tu także problem akceptacji 
tego,  co nieuniknione,  a więc  stopniowego  i  stałego pogarszania  się  stanu podopiecznego. 
Opiekun musi zmierzyć się ze swoją bezradnością wobec postępu choroby i koniecznością 
odpuszczania pewnych celów  i  oczekiwań względem siebie,  bliskich,  podopiecznego  i  sa-
mego procesu opieki. Dla perfekcjonisty dezadaptacyjnego może to być szczególnie trudny 
proces, w który uwikłana będzie nie  tylko kwestia relacji z podopiecznym i „technicznych 
aspektów” opieki, ale i samooceny opiekuna („skoro nie umiem zająć się chorym odpowied-
nio (czyli idealnie), to jestem beznadziejny”).

Najlepiej byłoby zatem dla opiekunów i podopiecznych, gdyby ci pierwsi mogli uplasować 
się wysoko na skali adaptacyjnego perfekcjonizmu, ale nisko na skali perfekcjonistycznych 
obaw. A czy opiekun, który widzi właśnie, że blisko mu do perfekcjonisty dezadaptacyjnego 
jest już stracony? Absolutnie nie! Świadomość swoich myśli, emocji i schematów działania 
jest pierwszym krokiem koniecznym do ich zmiany. Czego można spróbować? Jeżeli tylko 
jest z kim, to podzielmy się obowiązkami związanymi z opieką nad podopiecznym. I wiem 
– być może mąż, brat czy wynajęta opiekunka nie „dopieszczą” podopiecznego tak idealnie, 
jak zrobiłby to główny opiekun (przynajmniej według tego opiekuna), ale możliwość wzięcia 
kilku godzin „wolnego” od opieki przez głównego opiekuna w dłuższej perspektywie czaso-
wej przyniesie i jemu, i choremu więcej pożytku niż najidealniej przeprowadzona kąpiel czy 
zmiana pampersa. To ważny element przeciwdziałania wypaleniu opieką. 

Prawdopodobnie najtrudniejszym, co opiekun-perfekcjonista może zrobić, ale także przy-
noszącym największą ulgę, jest zaakceptowanie własnej bezradności wobec choroby bliskiej 
osoby i pogodzenie się z niemożnością zrealizowania założonych w opiece celów. Czasem 
po prostu nie da się nic zrobić. A już na pewno nie tak, żeby wyszło idealnie. Ważne jest też 
ustalenie priorytetów i nauka odpuszczania. Np. czy ważniejsze z perspektywy chorego otę-
piennie jest posiedzenie z opiekunem w miłej atmosferze, ale w poplamionej dżemem piża-
mie, czy wieczorna wojna o zmianę tej piżamy na czystą (bo przecież piżama musi być czysta, 
bo... musi)? Czy jeżeli chory z głębokim otępieniem reaguje agresją lub histerią na próby za-
kładania protezy zębowej (bo nie rozumie, co to jest i co się dzieje), to lepiej się z nim szarpać 
(no bo jak tak bez protezy?), czy uznać, że na tym etapie lepiej dostosować jego dietę do braku 
zębów i odpuścić bitwy o zakładanie zębów? Wybór priorytetów należy do opiekuna. Warto 
tego typu problemy konsultować ze specjalistami. Czasem po prostu zdrowiej dla wszystkich 
będzie pewne sprawy odpuścić i wybrać mniejsze dla chorego i opiekuna zło. 

Pomocne w  poradzeniu  sobie  z  nieadaptacyjnymi  zapędami  perfekcjonistycznymi  oka-
zują się grupy wsparcia dla opiekunów osób z choroba otępienną. Można na nich posłuchać 
historii innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji, poprosić o porady lub pomóc in-
nym w poradzeniu sobie z określonymi trudnościami w opiece. Jeżeli opiekun zauważa u sie-
bie cechy dezadaptacyjnego perfekcjonizmu, które negatywnie wpływają na  różne aspekty  
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jego funkcjonowania, to zdecydowanie warto rozważyć zgłoszenie się po profesjonalną po-
moc  psychologiczną  lub  psychoterapeutyczną.  I  pamiętajmy  –  nie ma  czegoś  takiego,  jak 
opiekun idealny. I wcale nie musi być. Ogromnym osiągnięciem jest być opiekunem wystar-
czająco dobrym.
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31. 
Dlaczego opieka nad chorym otępiennie 

bywa dla opiekuna rodzinnego taka trudna?

Spotykam się niekiedy z komentarzami typu: „To normalne, że ktoś zajmuje się chorym 
bliskim. O co robić tyle hałasu?”. Niektórzy bardzo łatwo oceniają rodziny, które nawet „nie 
spróbowały” zaopiekować się swoim bliskim, tylko „oddały matkę do domu starców, a ona 
przecież dzieci swoich przed laty nie oddała”. Pamiętajmy jednak, że zwykle widzimy tylko 
mały wycinek cudzego życia, a za dokładnie takim samym zachowaniem mogą stać zupełnie 
odmienne motywacje. Jest to temat rzeka, ale postaram się chociaż nakreślić, „o co jest tyle 
hałasu” i dlaczego opieka nad chorym otępiennie może być dla opiekuna bardzo trudna. 

Wieloletnia opieka nad osobą z chorobą otępienną obiektywnie nie należy do zadań  ła-
twych – zarówno od strony czysto „technicznej” (organizacja życia, leków, pielęgnacji, itd.), 
jak  i  emocjonalnej  (opiekun  patrzy  na  ciężką  chorobę  i  powolne  odchodzenie  bliskiej mu 
osoby). Są jednak rodziny, w których radzenie sobie z różnymi wyzwaniami opiekuńczymi 
przychodzi stosunkowo naturalnie, lekko i „bezboleśnie”, a są i takie, dla których będzie to 
doświadczenie niemal traumatyczne. Nie jest to nawet kwestia tego, jak „trudny” czy „łatwy” 
w  opiece  jest  sam  podopieczny,  ale  subiektywnych  odczuć  opiekunów względem  procesu 
opieki. Od czego więc zależy, jak odczuwana będzie opieka nad chorym? 

Poczucie nasilenia dyskomfortu / stresu w dowolnej życiowej sytuacji zależy (w skrócie) 
od tego, jak zaistniałą sytuację interpretujemy (tak – dokładnie tę samą sytuację, każdy czło-
wiek może zinterpretować zupełnie inaczej). Jeżeli subiektywnie czujemy, że nie mamy wy-
starczających zasobów, by sobie z danym problemem poradzić, to doświadczymy najróżniej-
szych trudnych emocji. O jakich zasobach mowa? Tak naprawdę o każdych:

1.  zasobów materialnych: Czy mamy wystarczająco dużo pieniędzy, by zająć się cho-
rym lub zagwarantować mu pobyt w specjalistycznym ośrodku? Czy mamy odpo-
wiednie warunki mieszkaniowe, by chory się do nas wprowadził? Konieczne może 
być ograniczenie  lub zrezygnowanie z pracy zawodowej na rzecz opieki nad cho-
rym. Nawet, jeśli częściowo refundowane, to trzeba kupić leki, pampersy, środki hi-
gieniczne, sprzęt rehabilitacyjny, łóżko medyczne, wózek inwalidzki, przystosować 
mieszkanie do potrzeb chorego, zapłacić za wizyty u specjalistów czy dochodzących 
opiekunów medycznych. 

2.  zasobów fizycznych: Czy jesteśmy w wystarczająco dobrej kondycji fizycznej, by po-
radzić sobie np. z kąpaniem, przebieraniem czy podnoszeniem chorego? Czy ważąca 
50 kg 70-latka da radę co 2 godziny „przekładać” swojego ważącego 80 kg leżącego 
męża, żeby nie dostał odleżyn? Opiekunami osób chorych otępiennie są zwykle ich 
dorosłe dzieci (na ogół po 45.-50. r.ż.) lub partnerzy, a więc równolatkowie podopiecz-
nego – są to osoby, które same cierpią często z powodu wielu chorób i nie są w stanie 
sprostać ciężkiej fizycznej pracy przy chorym.
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3.  zasobów emocjonalnych: Czy czujemy się odpowiednio „silni” psychicznie, by np. 
po 8 godzinach pracy zawodowej, kolejne 8 godzin wspierać – niekiedy bardzo trudną 
w obejściu – osobę chorą? Ok. 25% Polaków na którymś etapie życia doświadczy za-
burzenia w obszarze zdrowia psychicznego. Dodajmy do tego najróżniejsze obciąże-
nia psychiczne „dnia codziennego”, które wszyscy odczuwamy i „dorzućmy” jeszcze 
opiekę nad chorym, która zajmuje od kilku godzin dziennie do całej doby. 

4.  zasobów społecznych: Czy są wokół nas osoby, które mogą nam pomóc w opiece? 
Czy będzie z kim podzielić się chociaż częścią obowiązków? Czy reszta rodziny po-
piera w ogóle naszą chęć opieki nad chorym? Czy mamy do kogo udać się po poradę 
i wsparcie? Niestety  bardzo  często  „główny  opiekun”  chorego  pozostaje  „jedynym 
opiekunem” na placu boju. 

To, jak trudna w odbiorze będzie opieka, jest także związane z tym, jaka była jakość rela-
cji między opiekunem a podopiecznym przed wystąpieniem choroby. Generalnie, im lepsza 
i zdrowsza była to relacja, tym „lżej” powinna przebiegać opieka. Niestety wcale nierzadko 
zdarzają się sytuacje, w których np. dorosłe dziecko musi zająć się rodzicem, który w prze-
szłości rodzinę zaniedbywał lub stosował wobec niej przemoc. Można sobie jedynie próbo-
wać wyobrazić, jak czuje się osoba, która obecnie musi poświęcić większą część własnego 
życia, by zająć się kimś, kto krzywdził ją w przeszłości. 

Podjęcie opieki nad chorym otępiennie może być momentem krytycznym dla całego sys-
temu rodzinnego, ponieważ często uruchamia proces „wypadania trupów z szafy”. Skala pro-
blemów w  rodzinach  jest  różna – od wypłynięcia na wierzch żalu o  faworyzowanie przez 
rodziców któregoś z rodzeństwa, po traumy związane z byciem ofiarą lub świadkiem prze-
mocy fizycznej, seksualnej lub emocjonalnej, której dopuszczał się w przeszłości wymagają-
cy obecnie pomocy podopieczny. Opieka nad chorym zaburza również naturalne dla wieku 
poszczególnych  członków  rodziny  etapy  rozwojowe  (np.  studiowanie,  zakładanie  własnej 
rodziny, opiekę nad dorastającymi dziećmi, realizację kariery zawodowej czy wyczekiwany 
odpoczynek na emeryturze). Zaburzone zostają też dotychczasowe role w rodzinie – np. part-
ner lub dorosłe dziecko musi stać się „rodzicem” dla podopiecznego oraz pogodzić się z utratą 
matki / ojca / partnera, itd. 

Jak widać, jest wiele powodów, dla których opieka nad osobą chorą otępiennie może być 
doświadczana przez opiekuna rodzinnego jako szczególnie trudna. I większość z tych powo-
dów wcale nie dotyczy zwykle „technicznych” aspektów opieki, a właśnie sfery psychicznej. 
Z  tego względu nieporównywalnie  łatwiejsza  jest opieka nad chorym z perspektywy opie-
kunów profesjonalnych niż  rodzinnych – opiekun  rodzinny musi dźwigać dodatkowo spo-
ry bagaż emocjonalny. Dlatego tak ważne jest, by opiekun rodzinny otoczony był szerokim 
wsparciem  zarówno  ze  strony  pozostałych  członków  rodziny,  znajomych  i  przyjaciół,  jak 
i specjalistów w dziedzinie otępień, różnych fundacji czy instytucji państwowych. Opieku-
nów rodzinnych zachęcam gorąco, by nie krępowali się prosić otoczenia o pomoc, uczęsz-
czali na grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych otępiennie, a w razie potrzeby udali się 
po profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną lub psychiatryczną.
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32. Co to jest zespół wypalenia opieką?

Zespół wypalenia kojarzony  jest przede wszystkim z pracą zawodową  i  „wypaleniem 
zawodowym”. „Wypalić się” można jednak również w innych dziedzinach życia, a w lite-
raturze często możemy się spotkać z opisem tzw. zespołu wypalenia opieką nad osobą chorą 
otępiennie. Wypalić mogą się zarówno opiekunowie profesjonalni, jak i rodzinni. Postaram 
się skupić przede wszystkim na sytuacji tych drugich. Czym zatem charakteryzuje się ze-
spół wypalenia opieką? Podobnie, jak klasyczny zespół wypalenia zawodowego, obserwuje 
się trzy główne grupy objawów: 

1.  wyczerpanie emocjonalne – subiektywnie odczuwane nagromadzenie trudnych emo-
cji, psychiczne zmęczenie opieką, objawy te mogą przypominać symptomy depresyjne

2.  utrata zaangażowania – zadania wykonywane są powierzchownie, podopieczny trak-
towany jest coraz bardziej przedmiotowo i z emocjonalnym dystansem, a nawet z cy-
nizmem, niechęcią lub agresją

3.  brak satysfakcji z opieki – nawet,  jeśli udaje się dobrze wywiązywać z zadań opie-
kuńczych, to opiekun nie jest w stanie odczuwać względem tego pozytywnych emocji

Powyższe objawy dotyczą jedynie opieki nad chorym i raczej nie „rozlewają się” na inne 
dziedziny życia opiekuna – może nadal efektywnie funkcjonować w środowisku zawodo-
wym, rodzinnym, społecznym, itd. Nie jest to więc problem uogólniony (jak np. zaburzenia 
depresyjne), a bardzo specyficzny (ograniczony do tematu opieki). Co ważne, zespół wypa-
lenia opieką nie jest jedynie chwilowym kryzysem. To trochę jak z zapałkami – jeżeli za-
pałka raz się wypali, to nie da rady rozpalić jej ponownie. Można więc powiedzieć, że wy-
palony opiekun nie ma już powrotu do sprawowania opieki z autentycznym emocjonalnym 
zaangażowaniem i pozytywnym nastawieniem do podopiecznego. Co z tego wynika? Trze-
ba zrobić wszystko, aby zespołowi wypalenia opieką przeciwdziałać!

Wypalanie się opiekuna nie następuje z dnia na dzień. To długotrwały proces. Do sygna-
łów ostrzegawczych, które mogą zapowiadać wystąpienie zespołu wypalenia opieką należą 
m.in.: stopniowe nasilanie się u opiekuna różnorodnych trudnych emocji związanych z te-
matem opieki i jego podopiecznym, przewlekle odczuwane zmęczenie fizyczne i psychicz-
ne opieką, poczucie, że obowiązki opiekuńcze zaczynają opiekuna przerastać, chęć do wy-
ładowania emocji na podopiecznym i tendencja do obwiniania właśnie chorego za zaistniały 
stan rzeczy, poczucie winy związane z niewywiązywaniem się odpowiednio z opieki. 

Wyłapanie powyższych sygnałów ostrzegawczych jest kluczowe, ponieważ jest to ostat-
ni etap, na którym opiekun może uzyskać efektywną pomoc mającą na celu zapobiec wystą-
pieniu zespołowi wypalenia opieką. Zespołowi wypalenia trzeba zapobiegać, bo „leczyć” 
tak naprawdę nie ma jak lub jest to bardzo trudne. Co może zrobić opiekun, który obserwuje 
u siebie wspomniane sygnały zapowiadające wystąpienie zespołu wypalenia? Koniecznie 
powinien postarać się uzyskać wsparcie i pomoc w opiece nad chorym. Zespół wypalenia 
dopada zwykle tych opiekunów, którzy przez zbyt długo starali się (lub byli zmuszeni) radzić  
sobie samodzielnie z opieką. 
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Również z perspektywy instytucji skupionych na  tematyce chorób otępiennych najważ-
niejsze jest zaopiekowanie się opiekunami, ponieważ to na nich na co dzień spada cały ciężar 
opieki nad chorym otępiennie. Dobrze zaopiekowany opiekun, to zwykle również dobrze za-
opiekowany podopieczny. Idealną sytuacją  jest, gdy opiekę nad chorym sprawuje (koordy-
nuje) jeden główny opiekun, który ma jednak wokół siebie wianek opiekunów-pomocników. 
Rozbicie ogromu codziennych obowiązków na większą liczbę osób pozwala „przedłużyć ży-
wotność” każdego z opiekunów. 

Opiekunowie rodzinni powinni zostać wyposażeni już na etapie postawienia rozpoznania 
zespołu otępiennego w rzetelną wiedzę o chorobie ich podopiecznych, konsultować wszelkie 
wątpliwości ze specjalistami, posiadać społeczną sieć wsparcia (rodzina, przyjaciele), mate-
rialne wsparcie ze strony państwa oraz możliwość wzięcia „urlopu” od opieki  (opieka nad 
chorym jest z reguły dużo cięższa niż praca zawodowa, a mało który opiekun może pozwolić 
sobie w niej na wakacje). 

Samych opiekunów rodzinnych zachęcam natomiast do sięgania bez skrępowania po wszel-
ką dostępną i należną im pomoc – zarówno instytucjonalną, jak i wśród rodziny i przyjaciół. 
Pamiętajcie Państwo, że zadbanie o siebie samego nie jest wyrazem negatywnie rozumianego 
egoizmu a raczej odpowiedzialności za siebie i chorego. Tak jak w ratownictwie – ratownik 
najpierw ma obowiązek zadbać o własne bezpieczeństwo, żeby móc pomagać innym. Zachę-
cam więc do delegowania części obowiązków na „opiekunów-pomocników”, skontaktowania 
się z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami działającymi na rzecz chorych otę-
piennie, udziału w grupach wsparcia dla opiekunów, a w razie potrzeby zgłoszenia się po pro-
fesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną lub psychiatryczną, aby w porę zapo-
biec zespołowi wypalenia opieką. 
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33. 
Żałoba po żyjącym bliskim?

Choroba otępienna jest przykładem choroby, którą możemy opisać słowami: ciężka, po-
stępująca, nieuleczalna, przewlekła, śmiertelna. Podobnie, jak w przypadku innych chorób 
opisywanych  powyższymi  terminami,  rodzina  i  przyjaciele  chorego  obserwują  powolny 
proces jego odchodzenia. W przeciwieństwie jednak do wielu chorób typowo „somatycz-
nych”, które mogą, ale nie muszą wpłynąć na stan umysłowy chorego, w przypadku otę-
pienia bliscy doświadczają bardzo silnie oddalania się ich podopiecznego właśnie w sferze 
psychicznej. Chory otępiennie może być przez lata w całkiem przyzwoitej kondycji fizycz-
nej, niemniej jego rodzina i przyjaciele widzą, że zanika on jako człowiek i bardzo boleśnie 
odczuwają utratę łączącej ich dotychczas więzi emocjonalnej. Niby wygląda tak samo, niby 
czasem zachowuje się „jak dawniej”, niby miewa „przebłyski świadomości”, ale to już nie 
ta sama osoba i nie ta sama relacja. Kiedyś córka jednej z moich pacjentek określiła to na-
stępującymi słowami: „jest coraz mniej mamy w mamie; ciało to samo, ale to już nie jest 
moja mama, mojej mamy już nie ma”. 

Tak naprawdę mamy do czynienia z dość niezwykłym zjawiskiem – u bliskich chorego 
otępiennie uruchamia się proces żałoby po nim jeszcze za jego życia. Jest to żałoba zarówno 
po utracie człowieka, którym chory był przed chorobą, jak i po utracie relacji z nim. Każdy 
opiekun ma prawo przeżywać ten proces po swojemu – przebiega to bardzo indywidualnie 
i nie powinno podlegać ocenie moralnej ze strony otoczenia. Niestety w przeciwieństwie 
do „standardowej” żałoby po śmierci bliskiej osoby (która sama w sobie jest doświadcze-
niem bardzo trudnym), żałoba przeżywana jeszcze za życia chorego bywa procesem roz-
ciągającym się niekiedy na długie lata. Pojawiają się ponadto momenty dające niektórym 
opiekunom  złudną  nadzieję  na  „cudowną  poprawę”  i  przerywające  proces  godzenia  się 
z postępem otępienia – chory przez parę minut / godzin zdaje się być w lepszym kontakcie, 
okazuje przejawy empatii lub rozpoznaje prawidłowo swoich bliskich.

Żałoba to proces naturalny i potrzebny, nie jest przejawem zaburzenia ani choroby (cho-
ciaż możemy mówić o żałobie powikłanej, w której pomoc specjalisty bywa niezbędna). 
Żałoba  polega  na  stopniowym  godzeniu  się  ze  stratą.  Co  ciekawe,  obserwuje  się  ją  nie 
tylko po śmierci bliskiej osoby, ale także po stracie ważnego związku / relacji, nieodwra-
calnej  stracie  zdrowia  (np. w  przypadku  utraty  kończyny w wypadku  czy  utraty  spraw-
ności  ręki po udarze),  stracie czegoś, co było dla danej osoby niezwykle ważne w życiu  
(np.  sportowiec,  który  z  powodu  kontuzji  nie mógł wystartować w  Igrzyskach Olimpij-
skich). Tradycyjnie proces żałoby po stracie przyjęło się opisywać zgodnie z fazami radze-
nia sobie z diagnozą śmiertelnej choroby według Kubler-Ross. Tak więc „modelowo” osoba 
w żałobie powinna po kolei doświadczyć fazy: 1) zaprzeczania, 2) gniewu, 3) targowania 
się, 4) depresji 5) akceptacji. 
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Faza zaprzeczania, jak sama nazwa wskazuje, polega na niedopuszczaniu do siebie myśli, 
że bliska osoba faktycznie jest w stanie, w jakim jest – zapadła na postępującą, nieuleczalną 
chorobę otępienną. Opiekun chorego może niejako nieświadomie nałożyć na siebie „szklany 
klosz”, mający chronić go przed zbyt gwałtownym uświadomieniem sobie, w jak trudnej sytu-
acji znalazła się bliska dla niego osoba i on sam. Pozwala to krytycznej informacji „wsiąkać” 
do świadomości trochę wolniej i na tyle, na ile w danym momencie osoba jest na to gotowa. 
Faza gniewu przejawia się odczuwaniem i wyrażaniem w sposób aktywny lub bierny złości 
–  złości  na  los  lub Boga  („Dlaczego  to  naszą  rodzinę musiało  tak  pokarać?”),  cały  świat 
(„Czemu lekarze wcześniej nie wykryli choroby?”), chorego bliskiego („Gdyby lepiej o siebie 
dbał, to by nie zachorował!”) lub siebie samego („Powinnam była pilnować, żeby brał leki 
regularnie.”). Gniew bywa emocją bardzo kreatywną, więc w tej fazie opiekun może aktywnie 
poszukiwać konstruktywnych sposobów rozwiązania „problemu choroby”. 

W obliczu zderzenia się z własną bezsilnością względem nieuchronnego postępu zespołu 
otępiennego, opiekun przejdzie w fazę targowania się. Faza targowania się zawiera w sobie 
elementy myślenia magicznego, np. „jeśli będę lepszym człowiekiem, to los / Bóg nam po-
może”,  „jeśli w całości poświęcę  swoje życie opiece,  to na pewno mu się poprawi”. Faza 
depresji to z kolei okres rezygnacji i biernego poddawania się sytuacji; przekonanie, że nie 
warto już nic robić, bo i tak na nic się zda jakikolwiek wysiłek. To również faza wynikająca 
ze zmęczenia  silnymi dotychczas emocjami, która paradoksalnie pozwala na chwilę odpo-
czynku po bardzo burzliwie przebiegających wcześniejszych etapach żałoby. I wreszcie faza 
akceptacji, czyli pełne uświadomienie sobie sytuacji, w jakiej znalazł się opiekun, chory i cały 
system rodzinny, pogodzenie się z tym, na co nie ma się wpływu, ale także ukierunkowanie 
energii na przyszłość oraz te sfery życia, nad którymi wciąż ma się kontrolę. 

Praktyka pokazuje, że w rzeczywistości przeżywanie żałoby przebiega bardziej  indywi-
dualnie niż w powyższym modelu. Niektóre fazy mogą w ogóle u części osób nie wystąpić 
– np. ktoś może nigdy nie przechodzić  fazy  targowania się z  losem, a  inny opiekun nigdy 
nie osiągnąć etapu akceptacji choroby swojego bliskiego. Ponadto, poszczególne fazy żałoby 
mogą przebiegać w odmiennej od „podręcznikowej” kolejności, w  różnych konfiguracjach 
lub też powtarzać się kilkakrotnie (ktoś może np. wrócić z etapu akceptacji do fazy depresji 
lub gniewu). 

Często po faktycznej śmierci chorego otępiennie jego opiekunowie rodzinni doświadczają 
przede wszystkim nie rozpaczy, żalu, smutku i  innych emocji, których „należałoby oczeki-
wać” w takiej sytuacji, ale ulgi. Niekiedy owe odczucie ulgi budzi w osieroconych opiekunach 
poczucie winy, bo „przecież nie powinni czuć pozytywnych emocji” po śmierci bliskiej osoby. 
Nie ma w tym jednak niczego dziwnego ani niewłaściwego. Pamiętajmy, że opiekun rodzinny 
zwykle przez wiele lat obserwował, siedząc w pierwszym rzędzie, powolne odchodzenie uko-
chanej osoby. Zdążył już zwykle przeżyć żałobę i proces godzenia się z nieuniknioną stratą 
swojego bliskiego. Ponadto, opieka nad chorym pochłaniała zdecydowaną większość życia 
(czasu,  emocji,  dochodów, fizycznych  sił)  opiekuna. Bywa,  że w ostatnich miesiącach  lub 
latach choroby, egzystencja podopiecznego składała się przede wszystkim z cierpienia fizycz-
nego i psychicznego, a szans na ulżenie mu nie było żadnych. Trudno więc po jego śmierci 
nie odczuć ulgi. 
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Podsumowując, żałoba jest procesem radzenia sobie z ważną życiową stratą i często wystę-
puje u opiekunów osób z chorobą otępienną, kiedy obserwują powolne odchodzenie bliskiej 
im osoby. Chory otępiennie pozostaje fizycznie żywy, niekiedy zupełnie sprawny, a jednak 
z powodu postępującego uszkodzenia mózgu, które przejawia się oprócz zaniku np. pamięci, 
także zubożeniem emocjonalnym, zanikiem empatii, tożsamości i osobowości. To utrata emo-
cjonalnej bliskości, więzi i rozpad relacji z chorym bliskim bywa najtrudniejszy dla opiekuna 
i powoduje uruchomienie żałoby po podopiecznym jeszcze za  jego życia. Choć opisane są 
w literaturze modelowe wzorce przechodzenia żałoby, to w praktyce doświadczana ona jest 
przez opiekunów bardzo indywidualnie i jest to w zupełności naturalne. Normalne jest rów-
nież zjawisko odczucia przez opiekuna ulgi po faktycznej śmierci chorego otępiennie. Żałoba 
sama w sobie nie  jest  zjawiskiem patologicznym ani przejawem zaburzenia psychicznego. 
Może jednak przebiegać w sposób powikłany lub współwystępować z zaburzeniem w sferze 
psychicznej – w takich sytuacjach wskazane jest udanie się po profesjonalną pomoc (psycho-
logiczną, psychoterapeutyczną, psychiatryczną). 



Sonia Cieślik

94

34. Dom opieki całodobowej?

Umieszczenie podopiecznego z chorobą otępienną w domu opieki całodobowej budzi z re-
guły  bardzo  silne  emocje.  Co  ciekawe,  najsilniejsze  zwykle  u  tych  osób,  które  nigdy  nie 
stały osobiście przed  takim dylematem, a faktycznym opiekunom co najwyżej „doradzają” 
telefonicznie. Ośrodki opieki całodobowej (określane potocznie jako „domy starców”) cieszą 
się w opinii publicznej złą sławą. Co jakiś czas do prasy trafiają doniesienia o przypadkach 
karygodnego zaniedbywania podopiecznych – afery te stają się automatycznie wizytówkami 
dla wszystkich placówek opiekuńczych. Ponadto, często podnoszonym argumentem przeciw 
opiece instytucjonalnej jest to, że „nie wypada”. „Nie wypada oddać matki do domu starców, 
bo ona dzieci do domu dziecka nie oddała”. „Nie wypada, bo co ludzie powiedzą”. „Nie wy-
pada, bo przecież Krysia ma rodzinę i to obowiązek rodziny się nią zająć”. No i przecież „ni-
gdzie nie będzie choremu lepiej niż w domu”. Powyższe slogany miewają niewiele wspólnego 
z faktami i stanowią ogromne obciążenie moralne dla opiekunów rodzinnych. Niektórzy czują 
się winni, gdy tylko przyjdzie im do głowy myśl o ośrodku całodobowym. Poruszenie tego te-
matu na grupach wsparcia dla opiekunów zwykle sprawia, że połowa zgromadzonych płacze.

W Polsce ponad 90% chorych otępiennie przebywa w domu przez cały okres trwania cho-
roby. Przeważnie są to osoby w wieku starszym, a głównym opiekunem najczęściej zostaje ich 
dorosłe dziecko (istotnie częściej córki niż synowie) lub współmałżonek. Średni wiek opie-
kuna rodzinnego przekracza 55. r.ż., a ok. 20% opiekunów jest po 70-tce. Przeciętnie opieka 
nad chorym pochłania ponad 7 godzin na dobę, a w późnym stadium choroby – całą dobę. Co 
wynika z tych kilku danych statystycznych? Po pierwsze opieka nad chorym otępiennie prę-
dzej czy później pochłonie znaczącą część życia opiekuna (w aspekcie czasowym, fizycznym, 
emocjonalnym). Dorosłe dzieci chorego zmuszone są wypaść ze swoich podstawowych zadań 
życiowych – opieki nad własnymi dziećmi, dbania o swój związek i kontakty społeczne oraz 
pracy  zawodowej. Z kolei współmałżonek chorego bywa osobą nieraz w gorszej  kondycji 
fizycznej niż  jego podopieczny  i niekiedy nie  jest w stanie sprostać  trudom opieki. Można 
się domyślić, że powyższe fakty raczej nie przełożą się na wysoką jakość opieki nad chorym 
otępiennie i często stają się źródłem tzw. zespołu wypalenia opiekuna. 

Osoby, które nigdy nie doświadczyły lub nie były świadkami opieki nad chorym otępien-
nie nie mają wyobrażenia, jak ciężka fizycznie i psychicznie jest to praca. Faktycznie opieka 
niewiele ma wspólnego z podawaniem szklanki wody babinie w bujanym fotelu, która nie pa-
mięta daty. Opiekun musi tak naprawdę zostać specjalistą z dziedziny pielęgniarstwa, psycho-
logii, psychiatrii, logopedii, terapii zajęciowej, interny, neurologii, fizjoterapii i pracy socjal-
nej. I niestety z reguły bywa tak, że większość opieki skupia się na jednej osobie – głównym 
opiekunie. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy przedchorobowe relacje na linii opie-
kun – podopieczny nie należały do najlepszych. Bywa, że maltretowana przez lata żona staje 
się opiekunem swojego przemocowego męża lub dorosłe dziecko musi zająć się toksycznym  
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rodzicem, który zaniedbywał  je przez całe życie. Opiekun może w  takiej  sytuacji czuć się 
pokrzywdzony. Według polskiego prawa najbliższa rodzina ma obowiązek zająć się chorym 
otępiennie bliskim – niekoniecznie jednak musi to zrobić własnymi rękami i nie zawsze bę-
dzie to optymalne dla wszystkich rozwiązanie.

Pamiętajmy również, że oddanie podopiecznego do domu opieki całodobowej nie ozna-
cza  zerwania  z  nim kontaktów. Wręcz przeciwnie! Bliscy mogą odwiedzać  chorego  choć-
by codziennie i czuwać nad jego dobrostanem. Co ważne, spędzany w ten sposób wspólny 
czas może mieć nieporównywalnie lepszą „jakość” niż spędzanie wspólnie 24 godzin na dobę 
przez  7  dni w  tygodniu. Dlaczego? Otóż  bliscy  chorego mogą  pozostać w  rolach właśnie 
jego bliskich (zamiast wcielać się w role specjalistów z dziedziny opieki), podopieczny jest 
należycie  zaopiekowany  przez  profesjonalistów  z  ośrodka,  a  odwiedzająca  go  rodzina  nie 
musi zmagać się ze zmęczeniem, frustracją czy innymi trudnymi emocjami, które dotychczas 
budziło w nich zajmowanie się chorym na co dzień. Co ciekawe, większość chorych bardzo 
dobrze adaptuje się do nowego miejsca zamieszkania i bywa, że funkcjonują w nim lepiej niż 
we własnym domu. W dobrych ośrodkach całodobowych zapewnione są najróżniejsze zajęcia 
rehabilitacyjne, a chorzy mają szansę tworzyć małą społeczność, która przeciwdziała poczu-
ciu osamotnienia. 

Sytuacja każdej rodziny jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Jeżeli bliscy cho-
rego są w stanie zapewnić mu odpowiednią opiekę w domu rodzinnym przez cały okres trwa-
nia choroby –  to świetnie  i byłoby dobrze, gdyby uzyskali oni wszelkie możliwe wsparcie 
ze strony dalszej  rodziny, przyjaciół, odpowiednich stowarzyszeń  i  fundacji oraz  instytucji 
państwowych. Niekiedy jednak to opieka instytucjonalna będzie najlepszym wyjściem – tak 
dla rodziny, jak i dla podopiecznego. Zwłaszcza wtedy, kiedy opiekun (choćby w swoim su-
biektywnym  odczuciu)  zmuszony  jest  ponosić  nieproporcjonalnie  wysokie  koszty  opieki. 
I mowa tu nie tylko o kosztach finansowych, ale także, a może przede wszystkim kosztach 
psychicznych. 
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35. 
O czym chory otępiennie może samodzielnie decydować?

Kiedyś córka jednej z pacjentek zapytała, czy powinna pozwalać swojej chorej otępiennie 
matce decydować w temacie wyboru ubrań i dodała, że nie wie, gdzie kończy się jej mama, 
a gdzie zaczyna się choroba. Wyznaczenie granicy pomiędzy osobą, którą podopieczny był 
przed chorobą a samą chorobą jest niezwykle trudnym zadaniem. Z całą pewnością jednak 
wraz z postępem otępienia coraz więcej zachowań chorego będzie można interpretować jako 
objawy choroby, a coraz mniej jako ekspresję jego przedchorobowych preferencji, osobowo-
ści czy charakteru. 

Czy  zatem chory może  sam decydować? To  zależy. Opiekun musi  na  bieżąco oceniać, 
w  jakich  aspektach  jego podopieczny  faktycznie może  jeszcze podejmować  (przynajmniej 
względnie świadome i logiczne decyzje), a w jakich już nie. Szukamy tu złotego środka po-
między poszanowaniem podmiotowości, niezależności i samodzielności chorego a tym, żeby 
dokonywane wybory zmierzały w kierunku zapewnienia mu długofalowo szeroko pojętego 
dobrostanu i chroniły jego interesy. Trochę jak w przypadku dzieci – inny poziom swobody 
decydowania pozostawimy trzylatkowi, sześciolatkowi czy jedenastolatkowi. 

Przegięcie w żadną stronę nie jest dobre. Są opiekunowie, którzy już od początku choro-
by przejmują całkowitą kontrolę nad życiem podopiecznego. Robią to zwykle w najlepszej 
wierze, jednak jednocześnie zdecydowanie przekraczając granice chorego. Przykład: kłótnie 
o ubranie. Ubranie ma być adekwatne do pogody – chory ma nie marznąć ani się nie przegrze-
wać. Styl, gust i trendy mody nie mają tu znaczenia – jeżeli podopieczny upiera się, żeby zało-
żyć pomarańczowe rajstopy w zielone kropki do różowej bluzki z pstrokatą kokardą i miałby 
być nieszczęśliwy w mniej krzykliwej stylizacji, to nie ma sensu z nim walczyć. 

Obserwowałam swego czasu, jak przy śniadaniu pewien opiekun codziennie upierał się, 
żeby  pacjentka  najpierw  zjadała  z  talerza  kanapkę,  a  dopiero  na  końcu  ciasteczka.  Postę-
powanie opiekuna miałoby jakiś sens, gdyby pacjentka po zjedzeniu ciasteczek nie zjadała 
„dania głównego”, ale w tym przypadku tak nie było. Pomyślałam sobie, że na miejscu tej 
chorej miałabym poważny problem, bo sama odkąd pamiętam najpierw muszę zjeść  to, co 
słodkie, a potem to, co niesłodkie – w przeciwnym wypadku mnie mdli. Drobna rzecz, a dla 
dobrostanu pacjenta może mieć ogromne znaczenie. Niektóre „fizie” podopiecznych mogą się 
wydawać nielogicznymi fanaberiami, ale póki nie są dla nikogo groźne, to co w nich złego? 
Prawdopodobnie każdy z nas, jakby się odpowiednio długo zastanowił, to znajdzie u siebie 
takie drobne „dziwactwa”, bez których jednak żyć nie może.

Niektórzy opiekunowie przesadzają z kolei w drugą stronę, co zwykle wynika z braku do-
statecznego rozumienia mechanizmów choroby lub braku jej akceptacji. Chodzi tu o całkowi-
te zdawanie się na wolę chorego otępiennie i przerzucanie odpowiedzialności za konsekwen-
cje podjętych decyzji na niego. Przykład: podopieczna w umiarkowanym stadium choroby 
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Alzheimera  stwierdza,  że nie będzie uczęszczała na wizyty kontrolne u  lekarza psychiatry 
ani uczestniczyła w zajęciach stymulujących funkcjonowanie poznawcze. Rodzina odwołu-
je więc wszystkie umówione wizyty, tłumacząc to tym, że „mama by się na nich obraziła”. 
Chciałoby się odpowiedzieć, że prawdopodobnie na całe 15 minut. To jest właśnie sytuacja, 
w której chory potrzebuje, by opiekun sprostał  trudnej roli opiekuna. Czy jeśli pięcioletnie 
dziecko z zapaleniem oskrzeli powiedziałoby nam, że nie chce iść do lekarza, to tak po prostu 
byśmy odpuścili, bo... się na nas obrazi? 

W sytuacjach, w których u chorego pojawia się irracjonalny opór przed wykonaniem jakie-
goś zadania, możemy owy opór zredukować przez zaaranżowanie sytuacji w taki sposób, by 
chory miał wrażenie, że sam zadecydował o tym, co będzie robić. Czasem wystarczy odpo-
wiednio przeformułować stawiane mu pytania. Np. jeśli często odmawia jedzenia, to nie py-
tajmy „Czy chcesz coś zjeść?”, tylko zapewnijmy mu (pozorny) wybór: „Wolisz zjeść kanapki 
czy owsiankę?”. Zwiększamy w  ten  sposób  szansę na  to,  że podopieczny coś  zje. Z kolei 
w kwestiach „fundamentalnych”, a więc dotyczących jego życia, zdrowia czy majątku, o ile 
tylko działamy w najlepszym interesie chorego, nie bójmy się sięgać po zdecydowane roz-
wiązania i postępować wbrew jego woli. Najczęściej okazuje się, że opór jest jedynie pozorny 
albo podopieczny w ogóle nie zrozumiał o czym decyduje. Niekiedy na to samo pytanie różne 
odpowiedzi uzyskamy w zależności od pory dnia lub tego, kto pyta.

Wraz  z postępem choroby otępiennej pojawia  się  coraz mniej  sytuacji, w których pod-
opieczny może i chce decydować samodzielnie. Dość typowym objawem wielu chorób otę-
piennych jest narastająca bierność i obojętność. Wraz z zanikiem inicjatywy i przejawów woli 
ze strony podopiecznego, powinna rosnąć dyrektywność jego opiekuna. Na pewnym etapie 
chorzy nie są  już w stanie decydować choćby w najprostszych sprawach, np. na jaki kolor 
pomalować kwiatka. Naciskanie by dokonali jakiegoś wyboru bywa dla nich wręcz stresujące, 
bo autentycznie nie wiedzą, co wolą czy co im się bardziej podoba. Jeśli podopieczny woli 
zdać się na opiekuna, to nie zmuszajmy go do decydowania. 

W kwestii umożliwienia choremu decydowania o sobie musimy szukać złotego środka, 
a nieocenioną pomocą jest tu wiedza na temat mechanizmów otępienia i znajomość jego ob-
jawów. Zdecydowanie wraz z pogłębianiem się choroby powinna rosnąć dyrektywność opie-
kuna, jednak pamiętajmy, żeby zostawiać podopiecznemu tyle przestrzeni, ile możemy. Po-
siadanie sprecyzowanych preferencji, upodobań, zachcianek, marzeń, ambicji, jakichkolwiek 
przejawów  indywidualizmu  i własnej woli  to możnaby powiedzieć  esencja bycia  człowie-
kiem, jednostką o unikalnej, niepowtarzalnej osobowości i tożsamości. Przejawy powyższych 
powinny być (o ile tylko nikomu obiektywnie nie szkodzą) przez otoczenie chorego szanowa-
ne, pielęgnowane i podtrzymywane tak długo, jak to tylko możliwe. 
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36. 
Jakie są związki depresji z otępieniem?

Bardzo, bardzo zawiłe i możnaby na ten temat książki napisać (i nawet napisano). Depre-
sja może poprzedzać wystąpienie otępienia (uważa się, że epizod lub nawracające epizody 
depresyjne w starszym wieku mogą być sygnałem zaburzenia  funkcji mózgu, które „zapo-
wiedzią” wystąpienie zespołu otępiennego), depresja może na samym początku otępienia być 
reakcją na świadomość pogarszania się własnego stanu umysłowego, depresja może nakładać 
się  na obecny  już proces  otępienny,  depresja może  „podszywać  się”  i  imitować otępienie. 
Łatwo się  też domyślić, że pojawienie się depresji pogorszy ogólne funkcjonowanie osoby 
z otępieniem (m.in. nasili deficyty poznawcze, dodatkowo obniży napęd do działania). Współ-
występowanie depresji i otępienia w przebiegu choroby Alzheimera nie jest zjawiskiem rzad-
kim – w stadium lekkim na depresję cierpi ok. 34% chorych, a w stadium głębokim ok. 18%. 
Z kolei w przypadku otępienia w przebiegu choroby Parkinsona depresję rozpoznaje się u ok. 
40% chorych, w otępieniu z ciałami Lewy’ego u ok. 50% chorych, a w otępieniach naczynio-
pochodnych u ok. 25-43% chorych (Bidzan, 2011). 

Zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest ta słynna depresja. Nie jest to po prostu „smu-
tek”,  gorszy  dzień  czy  nawet  żałoba  po  stracie. To  bardzo  złożona  choroba,  która  dotyka 
sfery emocjonalnej, poznawczej, fizjologicznej i behawioralnej (zachowania) oraz powodu-
je pogorszenie funkcjonowania w różnych sferach życia (np. w szkole, w pracy, w domu). 
Na samym początku diagnosta musi stwierdzić obecność minimum dwóch z trzech objawów 
osiowych: 1) obniżenie nastroju, 2) obniżenie napędu (poziomu energii do działania) i/lub na-
silona męczliwość (psychiczna i fizyczna), 3) anhedonia (niezdolność do odczuwania radości, 
np. w sytuacjach, które wcześniej odbierane były jako przyjemne). Objawy muszą się utrzy-
mywać przez większość czasu przez minimum 2 tygodnie. Konieczne jest też wykluczenie 
innych możliwych stanów dających podobny do depresji obraz, np. zaburzenia hormonalne, 
niedobory witaminowe, zmiany rozrostowe w mózgu, działania niepożądane przyjmowanych 
leków czy inne zaburzenia psychiczne (np. zaburzenia osobowości, choroba afektywna dwu-
biegunowa, dystymia, schizofrenia, niektóre zaburzenia lękowe). 

Określa  się  również  nasilenie  epizodu  depresyjnego  (łagodny,  umiarkowany,  ciężki) 
– w zależności od ilości i natężenia wszystkich stwierdzonych objawów. I warto wspomnieć, 
właśnie  jakie  jeszcze  symptomy  (oprócz wyżej wymienionych  objawów  osiowych)  są  ty-
powe dla depresji: 1) istotnie zmniejszony lub zwiększony apetyt, 2) bezsenność lub hiper-
somnia  (zwiększona  senność),  3)  spowolnienie  psychomotoryczne  (np.  myślenia,  mowy, 
ruchów) lub nieukierunkowane pobudzenie (niepokój ruchowy, np. wędrowanie), 4) nieuza-
sadnione poczucie winy i/lub bezwartościowości, 5) zaburzenia poznawcze (przede wszyst-
kim  uwagowo-wykonawcze,  np.  zaburzenia  koncentracji  uwagi,  trudność  w  podejmowa-
niu  choćby  prostych  decyzji),  6)  obniżenie  libido,  7)  społeczne  izolowanie  się, wycofanie  
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z dotychczasowych zajęć (zwłaszcza nieobowiązkowych), 8) drażliwość (szczególnie u męż-
czyzn), 9) myśli i/lub zachowania samobójcze, 10) niekiedy objawy wytwórcze, czyli urojenia 
i omamy (dość rzadkie, ale bywa – tzw. depresja z objawami psychotycznymi). 

Szacuje  się,  że  ok.  15%  społeczeństwa  (wg APA  – American  Psychiatric Association, 
ok. 16,6%) w którymś momencie życia doświadczy epizodu depresyjnego. Zwykle choroba 
po raz pierwszy pojawia się w 2. dekadzie życia, ale może wystąpić u osób w każdym wieku 
i to w dowolnej sytuacji życiowej (nawet takiej, która wydaje się idealna). Ale czemu w ogóle 
niektórzy ludzie cierpią na depresję? I czemu nie pomagają rady typu „po prostu się ogarnij, 
doceń, to co masz, bo inni mają gorzej i bądź szczęśliwy”? Przyczyny depresji są złożone i nie 
jest tak, że w danym przypadku można wskazać jednego „winowajcę”. Raczej zawsze mamy 
do czynienia z kombinacją wielu powodów, które da się podzielić na następujące kategorie: 
1) geny – dziedziczność zaburzeń depresyjnych wśród krewnych pierwszego stopnia (rodzice, 
dzieci, rodzeństwo) szacuje się na ok. 40%; 2) biochemia mózgu – mózg każdego człowieka 
jest trochę inny, różni się np. ilością poszczególnych typów receptorów i neuroprzekaźników, 
które m.in. odgrywają ważną  rolę w  regulacji nastroju; 3) osobowość  i  cechy  indywidual-
ne  (w ogromnej mierze kształtowane we wczesnym dzieciństwie, poza świadomą kontrolą 
dziecka) takie jak np. zaniżona samoocena, koncentrowanie uwagi na porażkach, podatność 
na stres, wysoki samokrytycyzm, perfekcjonizm; 4) środowisko – np. przewlekła ekspozycja 
na przemoc, biedę, silny stres, straty emocjonalne. 

Powyższe  czynniki  ryzyka wystąpienia depresji  różnią  się  stopniem modyfikowalności. 
Genów nie zmienimy. Na biochemię mózgu możemy starać się wpłynąć przez farmakoterapię. 
Możemy  (przynajmniej  teoretycznie) wyjąć  człowieka  z  jego niesprzyjającego  środowiska 
i „wsadzić” w bardziej sprzyjające zdrowiu psychicznemu okoliczności (co w praktyce bywa 
bardzo, bardzo trudne). Nad cechami indywidualnymi (ekspresją cech osobowości, schema-
tami poznawczymi, wzorcami zachowań) da się pracować (często ze znakomitym skutkiem) 
w procesie psychoterapii – choć jest to zwykle praca żmudna i ciężka. 

W przypadku osób chorych otępiennie możliwości psychoterapii są ograniczone ze wzglę-
du na oczywisty deficyt poznawczy. Automatycznie więc skupimy się w ich przypadku na bar-
dziej biologicznych aspektach depresji niż na świecie ich wewnętrznych przeżyć – zwłaszcza, 
że  sami  chorzy  tracą w procesie  otępiennym wgląd w  swoje  emocje, myśli  i  zachowania, 
a z czasem także w ogóle zdolność do formułowania myśli i kontroli swojego zachowania. 
Pozostają nieskrępowane niczym emocje – niestety w przypadku depresji są to głównie trud-
ne, nieprzyjemne i bolesne dla chorego otępiennie emocje. Pamiętajmy, że brak (nazwijmy to) 
„głębi przeżywania” depresji u osób w zaawansowanych stadiach otępienia wcale nie odej-
muje ich odczuciom prawdziwości, a wręcz potęguje dramat sytuacji. Sprawny intelekt jest 
bowiem potężną bronią wobec zaburzeń psychicznych i bez niej chorzy otępiennie pozostają 
bezbronni w obliczu depresji i tym bardziej potrzebują pomocy ze strony specjalistów i opie-
kunów rodzinnych.

Wspomniałam,  że depresja może „podszywać  się” pod otępienie. Rozróżnienie powyż-
szych  bywa  naprawdę  trudne  wśród  starszych  pacjentów  i  zdarza  się,  że  stany  te  zostają 
ze sobą pomylone – zwykle  to depresja zostaje uznana za zespół otępienny  (to  raczej otę-
pienia spodziewamy się po seniorze, a nie depresji). Różnice bywają stosunkowo subtelne.  
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Dla otępienia typowy jest powolny (trwający miesiącami, a nawet latami) początek, a chory 
zaczyna „wypadać” ze swoich dotychczasowych aktywności stopniowo. Depresja z kolei 
rozwinie się raczej w przeciągu dni / tygodni i spowoduje gwałtowniejsze tąpnięcie w do-
tychczasowym poziomie funkcjonowania. Pacjent z otępieniem potrafi pozostawać zaska-
kująco „nieprzejęty” swoimi narastającymi zaburzeniami poznawczymi lub nawet ich nie 
zauważać,  jego reakcje bywają nieadekwatne do powagi sytuacji, a skargi zdają się „po-
wierzchowne”. W przypadku depresji chory prawdopodobnie odnotuje pogorszenie swoje-
go funkcjonowania intelektualnego, a wręcz może wyolbrzymiać swoją „nieudolność” i być 
nadmiernie samokrytyczny. 

Co ciekawe, w czasie badania stanu funkcji poznawczych, senior z depresją szybciej się 
poddaje, nie próbuje swoich deficytów kompensować, nie ma dość energii  i motywacji, by 
„walczyć” z zadaniami, często wymaga „popychania” i namawiania, by kontynuował, a nie-
kiedy odmawia nawet spróbowania, bo jest przekonany, że i tak sobie nie poradzi. Większość 
pacjentów z otępieniem bez większych oporów podejmuje się wykonywania testów i konty-
nuują je bez skrępowania nawet, gdy ewidentnie sobie z nimi nie radzą, a nie znając odpowie-
dzi mają tendencję do nieświadomego wypełniania luk w wiedzy zmyślonymi informacjami 
(tzw. konfabulacje). Ze względu na częste w depresji spowolnienie psychomotoryczne, chory 
na nią cierpiący może pracować powoli (ale ostatecznie wykonać zadanie prawidłowo) – cho-
rzy otępiennie zachowują raczej „normalne” tempo pracy (przynajmniej w otępieniach koro-
wych; w otępieniach podkorowych zauważymy typowo wyraźne spowolnienie). 

No i charakterystyka błędów – depresja nie powinna wpłynąć na poziom wykonania za-
dań angażujących głównie funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje językowe czy dotyczące 
pamięci epizodycznej świeżej (o ile próby nie wymagają za dużego wkładu energii). Deficyty 
poznawcze w depresji związane będą głównie z zadaniami skupionymi na funkcjach uwago-
wych i wykonawczych. W otępieniach zobaczymy (znacznie uogólniając) niemal  lustrzane 
odbicie tychże deficytów – na pierwszym planie pojawią się zaburzenia typowe dla uszkodze-
nia kory mózgowej, czyli właśnie w obszarze pamięci i uczenia się (amnezja), języka (afazja), 
zdolności wzrokowo-przestrzennych (apraksje, agnozje), a deficyty uwagowo-wykonawcze 
zejdą na dalszy plan. Bardzo ważne jest, by w razie podejrzenia otępienia zgłosić się do spe-
cjalistów, którzy mają doświadczenie w diagnozowaniu właśnie zespołów otępiennych i do-
kładnie wiedzą, na jakie szczegóły zwracać uwagę. 

To, co należy podkreślić, to że depresja współwystępująca z zespołem otępiennym wyma-
ga osobnego zainteresowania – diagnostyki, terapii farmakologicznej według zaleceń lekarza 
psychiatry oraz w miarę możliwości wdrożenia również szeregu oddziaływań pozafarmakolo-
gicznych, które mogą pozytywnie wpłynąć na nastrój podopiecznego. Jeżeli zaburzenia depre-
syjne występują na samym początku procesu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera, 
to zauważa się skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej, która bazuje na modyfi-
kacji nieadaptacyjnych przekonań pacjenta, pomaga podbudować jego poczucie własnej war-
tości i skupić uwagę na radzeniu sobie w teraźniejszości. Niestety nie ma ona zastosowania 
u chorych z bardziej zaawansowanymi deficytami poznawczymi. 

Oddziaływania o udowodnionej skuteczności we wspomaganiu terapii depresji u chorych 
otępiennie (a także zapobieganiu jej wystąpienia), to m.in. muzykoterapia, terapia zajęciowa  
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oraz  realizacja  indywidualnych  pasji  i  zainteresowań  podopiecznego,  zajęcia  sportowe 
(na miarę aktualnych możliwości fizycznych), a także – co jest absolutną podstawą – stworze-
nie przyjaznego środowiska, w którym pacjent będzie mógł utrzymywać pozytywne relacje 
społeczne (z rodziną, przyjaciółmi, rówieśnikami, personelem medycznym). Nieodzownym 
elementem tej układanki, przekładającym się na poprawę jakości życia chorego, jest psycho-
edukacja jego opiekunów (rodzinnych i zawodowych) i przeciwdziałanie ich wypaleniu. 

Podsumowując, związki depresji i otępienia są niezwykle zawiłe. Nie wolno zapominać, 
że  depresja  swoje  ofiary wybiera  sprawiedliwie  i  nie  dyskryminuje  nikogo  –  zachorować 
może  także osoba starsza, a posiadanie  już  jednej poważnej choroby mózgu (np. otępienia 
w przebiegu choroby Alzheimera) nie wyklucza możliwości dołączenia do niej innych. Wręcz 
przeciwnie  –  znaczne  naruszenie  struktury,  biochemii  i  funkcji mózgu,  jak  to ma miejsce 
w zespole otępiennym, stanowi istotny czynnik ryzyka wystąpienia zaburzeń depresyjnych. 
Konieczne jest osobne zainteresowanie się depresją u chorych otępiennie – prawidłowe jej 
zdiagnozowanie i terapia. Obok leczenia farmakologicznego (ale nie zamiast!) warto wdrożyć 
szereg wspomnianych powyżej oddziaływań niefarmakologicznych, z których kluczowymi 
wydają się być: stworzenie podopiecznemu bezpiecznego i przyjaznego otoczenia oraz psy-
choedukacja i wsparcie jego opiekunów. 
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37. 
Czy możemy zrozumieć otępienia 

i inne zaburzenia psychiczne?

Każdy z nas posiada zdrowie psychiczne – w lepszym bądź gorszym stanie się znajdujące. 
Statystycznie ok. 25% populacji na którymś etapie życia doświadczy jakiegoś zaburzenia psy-
chicznego. W Polsce żyje ponad 0,5 mln osób ze zdiagnozowaną chorobą otępienną, ponad 
350 tys. ze schizofrenią, depresja dotyka ok. 15% społeczeństwa, choroba afektywna dwubie-
gunowa ok. 1-5%, zaburzenia lękowe pojawią się u ok. 30% ludzi, alkoholizm dotyczy już 
niemal 1 mln Polaków, a ponad 2,5 mln alkoholu nadużywa. Co roku z powodu samobójstw 
umiera więcej osób niż w wypadkach drogowych. W Polsce w 2019 r. (według danych KGP) 
zmarło w ten sposób 5255 osób (w 2018 r. – 5182 osoby), w tym 1110 w wieku senioralnym 
(po 65. r.ż.), 94 w wieku nastoletnim (13-18 lat) i 4 w wieku dziecięcym (7-12 lat). Ok. 15 
osób dziennie dokonuje samobójstwa, a próby samobójcze podejmowane są ok. 10-15 razy 
częściej. Mimo to nadal zdrowie psychiczne jest traktowane jako mniej ważne niż zdrowie 
fizyczne (już pomijam sztuczność podziału zdrowia na psychiczne i fizyczne – człowiek na-
prawdę jest całością i nie jest to tylko jakaś metafora). 

Prawdopodobnie każdy z nas zna (nawet o tym nie wiedząc) kogoś, kto zmaga się z jakimś 
zaburzeniem psychicznym. Świadomość społeczna na temat zdrowia psychicznego poprawia 
się z każdym rokiem, ale nadal jest niewystarczająca. Podobnie jak niewystarczający jest do-
stęp do należytej diagnostyki i pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej czy psychia-
trycznej. Osoby doświadczające  trudności w sferze psychicznej wciąż są  stygmatyzowane, 
budzą w otoczeniu lęk, a nawet agresję, bywają dyskryminowane w szkole i pracy, wpychane 
do szufladek zgodnych ze stereotypem przypisanym do rozpoznanej u nich jednostki choro-
bowej. Z drugiej strony wiele osób nie potrafi zauważyć niepokojących objawów załamania 
zdrowia psychicznego u siebie samych lub swoich bliskich. Nie wiedzą, gdzie szukać pomocy 
albo że w ogóle istnieje możliwość leczenia. Natomiast przejawy niektórych zaburzeń poczy-
tywane bywają za złą wolę chorego (tak jakby cukrzycy na złość sobie i światu nie wytwarzali 
insuliny), ponieważ nie rozpoznaje się w nich objawów choroby.

Po tym ogólnym wstępie wróćmy na podwórko chorób otępiennych. Wiedza na temat i ro-
zumienie zaburzeń psychicznych (np. w przebiegu otępień) przez społeczeństwo nie jest jesz-
cze warunkiem wystarczającym dla rozwiązania wszystkich problemów osób chorych i ich 
bliskich, ale jest warunkiem koniecznym – zarówno w skali makro (np. skali kraju), jak i skali 
mikro  (np. w  rodzinie  zajmującej  się  chorym  otępiennie). Trudno  domagać  się  zapewnie-
nia chorym otępiennie i ich opiekunom wyższego poziomu świadczeń, łatwiejszego dostępu 
do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji czy wszelakiej pomocy instytucjonalnej, jeżeli mało kto 
wie, czym w zasadzie jest zespół otępienny. Podobnie opiekunom rodzinnym zajmującym się 
bliskim z chorobą otępienną, trudno będzie sprostać wyzwaniom opieki, jeżeli na fundamen-
talnym poziomie nie rozumieją oni, co dokładnie i dlaczego dzieje się z ich podopiecznym. 
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Skupmy się na opiekunach rodzinnych. Co może im dać wiedza na temat otępienia i cho-
roby, która wywołała je u ich podopiecznego? Po pierwsze pozwala zrozumieć „dziwaczne” 
i problemowe zachowania występujące u chorego. Wiele z tych zachowań bywa dla bliskich 
pacjenta raniące, zawstydzające, irytujące lub przerażające. W takich przypadkach możliwość 
zinterpretowania  trudnych  zachowań  jako objawów choroby,  oddzielenie  ich  od  tego,  kim 
podopieczny był przed chorobą, nadanie tym zachowaniom odpowiednich nazw medycznych, 
powiązanie  ich  bezpośrednio  z  chorobowym uszkodzeniem mózgu, wskazanie  podobnych 
zachowań u innych pacjentów z tym samym rozpoznaniem – wszystko to pozwala opiekunom 
rodzinnym nabrać emocjonalnego dystansu do zachowań chorego. Mogą dzięki temu oceniać 
sytuację w sposób bardziej obiektywny  i podejmować decyzje  (np. dotyczące  leczenia czy 
opieki), które będą lepsze i dla nich,  i dla  ich podopiecznego. Wiedza na  temat konkretnej 
choroby otępiennej uwzględnia też dane na temat jej przebiegu i rokowania, a to z kolei umoż-
liwia (przynajmniej w pewnym przybliżeniu) przewidywać przyszłość. Inaczej będzie prze-
biegać np. otępienie alzheimerowskie, a inaczej czołowo-skroniowe. To ważne, żeby bliscy 
chorego mieli możliwość przygotowania się na prawdopodobny rozwój sytuacji. 

Zrozumienie mechanizmów powstawania określonych objawów bywa kluczowe dla  ra-
dzenia sobie opiekuna z psychicznym obciążeniem opieką. Weźmy na tapet np. wędrowanie 
i nieukierunkowane pobudzenie, które często towarzyszą otępieniu alzheimerowskiemu. Pod-
opieczny na przemian siada i wstaje, kręci się po mieszkaniu, ma poczucie, że musi gdzieś 
wyjść, jest spięty, płaczliwy. Każde wstanie chorego z fotela uruchamiać musi od razu czuj-
ność opiekuna. Może trwać to godzinami. Codziennie. Przez całe tygodnie. Wszelkie próby 
uspokojenia podopiecznego pomagają na... 5 minut. No szlag może człowieka  trafić.  I nic 
dziwnego, że czasem trafia. Świadomy opiekun będzie jednak w stanie przez większość czasu 
rozumieć, że nie jest to przejaw złej woli chorego. To objaw uszkodzenia mózgu, który nie 
podlega kontroli pacjenta. Daje to możliwość spojrzenia na to irytujące zachowanie z dystan-
sem i współczuciem (bo jak trudne musi to być dla samej osoby chorej?). Rozumienie genezy 
objawów pozwala też zastosować odpowiednie rozwiązania – wiedzieć co robić, czego lepiej 
nie robić, kiedy machnąć ręką i nie kopać się z koniem. Czysty pragmatyzm. 

Dogłębne zrozumienie objawów otępienia (czy jakiegokolwiek zaburzenia psychicznego) 
jest trudne i przekracza granice wyobraźni większości ludzi. No bo jak to w sumie jest, kiedy 
autentycznie nie pamięta się, co się działo 3 minuty temu? Jak można tak żyć zawieszonym 
w tu i teraz, bez żadnej tożsamości, bez planów na przyszłość? I jak można się tym w zasadzie 
nie przejmować? Jak to jest nie móc operować słowami? Jak się myśli bez posługiwania się 
słowami? Jak to możliwe, że można wymawiać bezsensowne ciągi sylab i nie zdawać sobie 
z tego sprawy? Jak można nie móc zapiąć guzików, zawiązać butów czy napisać prostego zda-
nia? Albo patrzeć na dzbanek i nie rozpoznawać w nim dzbanka? Widzieć lub słyszeć coś, co 
nie istnieje? Posiadanie najszerszej podręcznikowej wiedzy i klinicznego doświadczenia nie 
jest w stanie dać nam rzeczywistego „poczucia” tego, z czym przychodzi borykać się osobom 
doświadczającym niektórych zaburzeń psychicznych. 

Weźmy na przykład objaw apraksji – niezdolność do celowego wykonania złożonych, pre-
cyzyjnych ruchów, które wcześniej potrafiło się wykonywać. To częste w otępieniu alzheime-
rowskim. Np. pacjent  (na polecenie) nie  jest w  stanie  zawiązać butów. Wie  co ma zrobić,  
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wie, że robił to całe życie, ma dwie sprawne ręce i... nie może tych butów zawiązać. Mało 
tego – bywa, że kiedy chory nie skupia się na wiązaniu butów i zainicjuje tę czynność automa-
tycznie, to zawiąże te buty normalnie (bo kontrolują to w tej sytuacji inne, lepiej zachowane 
obszary mózgu). I jak to jest? Np. niedowład ręki jakoś możemy sobie wyobrazić. Każdemu 
kiedyś zdrętwiała ręka. Więc niedowład to tak jakby zdrętwienie... tylko dużo bardziej. No 
mamy jakieś wyobrażenie niedowładu. Ale chory z apraksją nie ma niedowładu rąk. Trudno 
tę sytuację sobie porównać do jakiegoś znanego nam odczucia. 

Podobnie wytłumaczenie komuś depresji na zasadzie „to tak, że ci smutno, tylko sto razy 
bardziej” nie działa. Kliniczna depresja to nie „smutno, ale bardziej”. To bardzo złożony stan, 
który zmienia odczuwane emocje, postrzeganie świata, przekonania na temat siebie samego, 
samoocenę, wizję przyszłości, poziom energii, fizjologię, rytmy dobowe i funkcje poznawcze. 
I zmienia je w taki sposób, że trudno to porównać do znanych zdrowym ludziom doznań. I to 
zdaje  się  być właśnie  kluczowy  problem,  dlaczego  trudno  jest  zrozumieć  zaburzenia  psy-
chiczne. Zwykle nie mamy „intelektualnych narzędzi”, które dawałyby nam możliwość „po-
czucia” sedna problemu. Zachodzą tu bowiem zmiany nie ilościowe (to tak jak „x”, „y” czy 
„z” tylko bardziej), ale jakościowe (nie mamy nawet takich liter w alfabecie). Nie możemy 
podskoczyć wyżej własnej... 

Co więcej, źródła zaburzeń psychicznych nie widać gołym okiem. W przypadku otępień, 
urazów głowy czy udarów ktoś może nie mieć 1/3 mózgu lub mieć w nim dziurę wielkości 
pięści. I? I na zewnątrz nadal wyglądać normalnie, a jednak nie działać jak wcześniej. To 
ekstremalne przykłady. Nie zawsze patologiczne zmiany w mózgu da się uchwycić na po-
ziomie struktury (np. wykonując badanie tomografii komputerowej czy rezonansu magne-
tycznego). Niektóre mogą być uwidocznione tylko w badaniach funkcjonalnych (np. fMRI, 
PET,  SPECT),  a  jeszcze  innych w  ogóle  nie  da  się  „sfotografować”. No  i  niestety  jeśli 
widzimy u kogoś jakieś „dziwaczne” zachowanie, to najczęściej przypiszemy jego pocho-
dzenie złej woli lub negatywnym cechom charakteru tej osoby. Być może czasem będziemy 
mieć rację, ale miejmy w pamięci, że niekiedy możemy być świadkami nie dobrowolnych 
zachowań a objawów choroby. 

Podsumowując, prawdopodobnie każdy z nas ma w swoim otoczeniu osoby zmagające się 
z jakimś zaburzeniem w zakresie zdrowia psychicznego. Jednocześnie świadomość społeczna 
w tym temacie oraz możliwości diagnostyczne i terapeutyczne są nadal zdecydowanie niewy-
starczające. Źródeł zaburzeń psychicznych nie widać gołym okiem, objawy łatwo zinterpre-
tować jako przejawy złej woli, a odczucia osób chorych wymykają się percepcji osób zdro-
wych. Im bardziej obce i niezrozumiałe pozostają zaburzenia psychiczne, tym większy budzą 
w społeczeństwie lęk. Lęk w połączeniu z niewiedzą to mieszanka wybuchowa. Skutkuje to 
stygmatyzacją, odrzucaniem czy wręcz prześladowaniem chorych i ich rodzin. Izolacja spo-
łeczna nasila poczucie bezradności, osamotnienia i utrudnia „dobicie się” po właściwą pomoc 
psychologiczną, psychiatryczną czy psychoterapeutyczną. 

Zrozumienie mechanizmów  leżących  u  podłoża  np.  chorób  otępiennych  jest  kluczem 
do radzenia sobie opiekunów z trudami opieki nad ich podopiecznymi. Gorąco zachęcam 
więc do poszerzania swojej wiedzy w temacie zaburzeń psychicznych. Nawet jeśli nie jeste-
śmy w stanie w pełni zrozumieć czy „wczuć się” w konkretne zaburzenie psychiczne, warto 
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przynajmniej  spróbować. Wymaga  to otwartości na odmienność, akceptacji  faktu, że coś 
może pozostać poza zasięgiem naszej percepcji, podchodzenia do tego, co obce z ciekawo-
ścią (a nie lękiem lub agresją) oraz uświadomienia sobie, że rozumienie danego zachowania 
wcale  nie musi  oznaczać  zgadzania  się  z  nim  lub  pochwalania  go. Taka  postawa wobec 
otępień i innych zaburzeń w obszarze zdrowia psychicznego ułatwi życie nam wszystkim 
–  osobom  zmagającym  się  z  zaburzeniami  psychicznymi,  ich  bliskim  i  opiekunom  oraz 
osobom (przynajmniej w obecnym momencie) zdrowym.
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38. 
Terapia reminiscencyjna – co to i jak stosować?

Nieodłączną cechą otępienia w chorobie Alzheimera są zaburzenia tzw. pamięci autobio-
graficznej, czyli najogólniej mówiąc pamięci faktów z własnego życia – i tych drobnych (np. 
rano byłam na spacerze), i tych najistotniejszych (np. mam dwójkę dzieci, a mój mąż zmarł 
4 lata temu). Na samym początku procesu otępiennego pacjenci mają problemy z zapamię-
tywaniem  nowych  informacji  (również  tych  dotyczących  ich  osobiście),  ale wciąż  dobrze 
pamiętają swoją przeszłość. Z czasem niestety tracą również wspomnienia i to w kolejności 
od najświeższych do najstarszych – najpierw zapominają np. że mają wnuki, potem, że ich 
dzieci są dorosłe lub że ich partner już nie żyje, następnie, że są na emeryturze lub jaką pracę 
wykonywali, a w końcu zaczynają pytać, dokąd poszła ich mama. Czasami można zauważyć, 
jak informacje te mieszają się ze sobą, a chory nie jest w stanie uporządkować ich chrono-
logicznie  na  osi  swojego  życia.  Bywa,  że  z  przerażeniem  odkrywa,  że  nie  pamięta  imion 
swoich najbliższych. Kiedyś pacjentka prosiła, żebym nie mówiła jej córce, że zapomniała jej 
imienia, bo mogłoby to ją zranić. Wyobraźmy sobie, kim bylibyśmy bez wszystkich naszych 
wspomnień, doświadczeń i  ich interpretacji? No właśnie. Pojawia się tu więc również pro-
blem rozpadu tożsamości osoby chorej. 

Jak w przypadku pozostałych objawów otępienia nie jesteśmy w stanie zatrzymać utraty 
autobiograficznych wspomnień podopiecznego, ale  to, co możemy robić,  to starać się spo-
wolnić  ich utratę oraz pomóc choremu porządkować  tę wiedzę, którą  jeszcze posiada.  I  tu 
wkracza na scenę tzw. terapia reminiscencyjna, w której udział bliskich pacjenta jest nieoce-
niony – niekiedy bywają oni jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat historii jego 
życia. Terapia ta lub przynajmniej jej elementy mogą być wykorzystywane na co dzień przez 
opiekuna rodzinnego. 

Na czym więc terapia reminiscencyjna polega? Upraszczając, to wspólne wspominanie prze-
szłości podopiecznego i porządkowanie najważniejszych faktów na osi czasu. Wielką pomocą 
okazują się tzw. „kotwice wspomnień” – są to wszelkiego rodzaju bodźce, które ułatwią chore-
mu wydobycie na powierzchnię jeszcze zachowanych wspomnień – np. zdjęcia z dzieciństwa, 
nagrania ze ślubu, jego ulubiona muzyka lub perfumy, „gadżety” związane z wykonywanym za-
wodem czy odwiedzanie ważnych dla niego miejsc. Trzeba jednak zachować szczególną ostroż-
ność w przypadku przypominania zdarzeń przykrych lub traumatycznych. Nie ma tu idealnego 
rozwiązania – część pacjentów jest w stanie spokojnie przywołać np. śmierć swojego dziecka, 
przejść nad tym do porządku dziennego, włączyć to zdarzenie w swoją historię życia. Dla części 
z kolei może okazać się to ponownym rozdrapaniem nigdy nie zagojonych ran. Jeśli wiemy, 
że takie trudne wydarzenie miało miejsce, to nie wychodźmy z inicjatywą i nie drążmy sami 
tego tematu, a jeżeli już się on pojawi i zbytnio obciąży pacjenta, to starajmy się przekierować 
jego uwagę na inny, bardziej pozytywny okres życia lub zaangażujmy go w inne zajęcie.
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Dobrym pomysłem jest chronologiczne porządkowanie życiowych faktów podopiecznego 
w formie graficznej – np. w formie „książek życia” tworzonych wspólnie z chorym. Książki 
takie  zawierają daty najważniejszych wydarzeń  (np.  urodzenia  chorego  i  jego  rodzeństwa, 
ukończenia  szkoły,  studiów,  rozpoczęcia  pracy,  zawarcia małżeństwa,  urodzenia własnych 
dzieci,  itd.), ale  także zdjęcia  (bliskich osób, ważnych miejsc) z odpowiednimi podpisami. 
Taka forma osi chronologii jest nie tylko „terapeutycznym narzędziem” dla pacjenta, ale także 
przepiękną pamiątką dla jego bliskich. 

Terapia reminiscencyjna pozwala utrwalić wspomnienia podopiecznego i scalić jego toż-
samość,  ale  także  pogłębić więź między  nim  a  opiekunami  oraz wzmocnić  jego  poczucie 
własnej wartości. Pracując  z  chorym, dajmy mu odczuć,  że  jego wspomnienia  są  ciekawe 
i ważne. Już samo spędzanie z nim czasu, uważne słuchanie, akceptacja wyrażanych uczuć, 
utwierdzanie go w tym, że to, co mówi ma dla nas znaczenie – wszystko to wpłynie pozytyw-
nie na globalne samopoczucie podopiecznego.
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39. 
Jaki sens (i czy w ogóle) ma praca opiekuna? 

Ogólnopolski Dzień Opiekuna (12. lutego)

Kiedy mówię, że jestem psychologiem w domu dziennego pobytu dla chorych otępiennie 
wielu znajomych już z progu mi współczuje. No bo to taka „smutna” i „bezsensowna” praca 
w „domu starców”. Część nawet mnie pociesza, że w końcu na pewno znajdę coś „porządne-
go”. Niektórzy wierzą, że jeszcze dźwignę się z tego „zawodowego rynsztoka”. Zacznijmy 
więc od  tego,  że uwielbiam  swoją pracę. Uwielbiam moich pacjentów. Na  ich opiekunów 
rodzinnych patrzę, jak na superbohaterów z amerykańskich filmów i bardzo się cieszę, jeśli 
mogę  im w czymkolwiek pomóc. Z kolei  dobre pielęgniarki  i  opiekunów profesjonalnych 
uważam za najcenniejszy skarb w całym systemie ochrony zdrowia. Niestety w tzw. „opinii 
publicznej” praca związana z opieką nad osobami trwale niepełnosprawnymi (czy fizycznie, 
czy umysłowo) nie cieszy się szczególnym prestiżem. A jeśli ci pacjenci są dodatkowo w wie-
ku senioralnym? No przegrana sprawa. 

Tak się już w naszej kulturze przyjęło, że w ludzi nieuleczalnie chorych „nie opłaca się” 
inwestować,  istnienie  osoby  starszej  jest mniej warte  niż młodszej,  a  jakość  życia  seniora 
przestaje mieć znaczenie. Ma to nawet jakąś swoją biologiczną logikę. Przetrwanie gatunku 
jako wartość najwyższa, odsiewanie z populacji osobników najsłabszych, optymalna alokacja 
ograniczonych zasobów danej społeczności i tego typu sprawy. Ale mamy XXI wiek, smart-
fony w kieszeni i podgrzewanie tylnej szyby w samochodzie. Mamy zatem ten luksus, że mo-
żemy jako społeczeństwo zacząć skupiać się na problemach pierwszego świata – np. zadba-
niu o takie „fanaberie”, jak podnoszenie standardów opieki nad chorymi otępiennie, których 
mamy w Polsce już grubo ponad pół miliona. Ponad 90% tych pacjentów pozostaje przez cały 
okres choroby w domu ze swoim opiekunem rodzinnym, na którego spada cały ciężar opieki. 
A ilu specjalistów jest (lub przynajmniej powinno być) zaangażowanych w diagnostykę i te-
rapię chorego otępiennie? Psychiatrzy, psychologowie, neurolodzy, interniści, logopedzi, fi-
zjoterapeuci, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni... 
Widzimy więc, że skala „opieki” nad pacjentem otępiennym jest duża i byłoby zwyczajnie 
miło, gdyby praca osób związana z tym obszarem była bardziej doceniana i poważana. 

A czy praca z osobami otępiałymi jest faktycznie „smutna” i „bezsensowna”? Domyślam się, 
że owy smutek i poczucie bezsensu mają wynikać z braku spektakularnych sukcesów w opiece 
nad takimi chorymi. Kluczowe jest to, jak sobie „sukces” zdefiniujemy. Czy prawidłowe zdia-
gnozowanie np. afazji pierwotnie postępującej bez płynności mowy (wariant degeneracji czoło-
wo-skroniowej) zamiast wrzucenia pacjenta do jednego worka z otępieniem w przebiegu choro-
by Alzheimera zadecyduje o jego życiu lub śmierci? No... Nie. Czy możemy pacjenta wyleczyć 
z otępienia? Nie. Czy możemy chociaż trwale zatrzymać postęp otępienia? Też nie. A do tego 
wszystkiego wiadomo – to zwykle starsza osoba, więc statystycznie rzecz ujmując... „i tak już 
bliżej niż dalej”. Jeśli tak na sprawę spojrzeć, to faktycznie toczymy smutną walkę z wiatrakami.
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A jeśli by  trochę  te cele przeformułować? Otóż postawienie prawidłowego rozpoznania 
choroby leżącej u podłoża otępienia, określenie stopnia zaawansowania procesu chorobowego 
oraz opisanie występujących w danym momencie trudności i zachowanych jeszcze zdolności 
przekłada  się  bezpośrednio  na  poprawę  jakości  życia  i  chorego,  i  jego  opiekunów. Dzięki 
temu możliwe jest „uszycie” opieki dokładnie na miarę konkretnego pacjenta. Z kolei wdro-
żenie adekwatnego leczenia farmakologicznego i szerokiej palety oddziaływań pozafarmako-
logicznych w istotny sposób spowalnia z reguły postęp procesu otępiennego. To z kolei daje 
choremu i  jego bliskim to, co najcenniejsze – więcej czasu. Wiele osób musi włożyć dużo 
pracy, żeby „pogarszało się wolniej” i nie jest to wprawdzie najłatwiejszy rodzaj motywacji, 
ale niezaprzeczalnie warto ten wysiłek podejmować. 

12. lutego obchodzony jest (muszę przyznać, że póki co jeszcze mało hucznie) Ogólno-
polski Dzień Opiekuna. Wszystkim opiekunom – tak rodzinnym, jak i zawodowym – życzę 
zatem, żeby wasza ciężka praca była zauważana, doceniana, a w przypadku opiekunów zawo-
dowych również odpowiednio wynagradzana. I żebyście nigdy nie wątpili w jej sens. Każda 
chwila może być naszą ostatnią i to sprawia, że teraźniejszość jest najcenniejszym, co mamy. 
Wszystkim, co mamy. Pacjenci z otępieniem wynoszą tę ideę na zupełnie nowy poziom. Oni 
żyją  tu  i  teraz. Bez  spójnej  tożsamości, wspomnień czy planów na przyszłość. Mają  tylko 
„tu i teraz”. Jeżeli więc możemy jakkolwiek pozytywnie zmienić ich „tu i teraz”, to możemy 
zmienić cały ich wszechświat, a to nie jest bezsensowne – to jest bezcenne. I tak właśnie po-
lecam postrzegać pracę opiekunów rodzinnych i zawodowych. 
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40. 
Jak wygląda przemoc wobec osób starszych?

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia, ang. World Health Organization) definiuje prze-
moc jako „celowe użycie siły fizycznej  lub władzy, sformułowane jako groźba  lub rzeczy-
wiście  użyte,  skierowane  przeciwko  samemu  sobie,  innej  osobie,  grupie  lub  społeczności, 
które albo prowadzi do albo z którym wiąże się wysokie prawdopodobieństwo spowodowa-
nia obrażeń cielesnych, śmierci, szkód psychologicznych, wad rozwoju lub braku elementów 
niezbędnych do normalnego życia  i  zdrowia”. Przemoc  jest  zatem działaniem  intencjonal-
nym, wykorzystującym dysproporcję  sił,  którego  celem  jest wyrządzenie  komuś  krzywdy.  
Zgodnie z tą definicją przyjęło się wyróżniać kilka rodzajów przemocy:

1.  przemoc fizyczna – narusza nietykalność fizyczną (np. uderzanie, kopanie, unierucho-
mienie, klapsy, spoliczkowanie, szturchanie, popychanie, szczypanie)

2.  przemoc psychiczna – narusza godność osobistą (np. krzyczenie, obrażanie, zastrasza-
nie, izolowanie społeczne, szantażowanie, warunkowanie miłości i akceptacji, wyzy-
wanie, wyśmiewanie, ignorowanie, szydzenie, obwinianie, poniżanie, nieuzasadnione 
nakazy i zakazy, wymaganie ponad możliwości)

3.  przemoc  seksualna  –  narusza  intymność  seksualną  (np.  zgwałcenie,  obmacywanie, 
obnażanie, zmuszanie – niekoniecznie przy użyciu siły fizycznej – do jakichkolwiek 
niechcianych praktyk seksualnych)

4.  przemoc  ekonomiczna  –  narusza  prawo  do  własności  (np.  ograniczenie  dostępu 
do  środków  materialnych,  edukacji,  pracy  zarobkowej,  zaniedbywanie  obowiązku 
alimentacyjnego, wymuszanie brania kredytów, niszczenie lub zawłaszczanie rzeczy 
osobistych, kradzieże)

5.  przemoc przez zaniedbanie – niewywiązywanie się z obowiązku opieki (np. brak za-
pewnienia należytej higieny, diety, ubrań, leków i opieki medycznej osobie zależnej).

W badaniu ankietowym (2015) 43% Polaków przyznało, że zna przynajmniej 1 przypa-
dek stosowania przemocy wobec osoby starszej. Według WHO (2009) jedynie 4-6% przy-
padków stosowania przemocy wobec zdrowych seniorów jest zgłaszana służbom. Przypusz-
cza się, że stosowanie przemocy wobec osób starszych jest zjawiskiem równie częstym, co 
stosowanie przemocy wobec dzieci. Dane amerykańskie (National Center on Elder Abuse) 
wskazują, że najczęściej sprawcą przemocy wobec seniora jest: dorosłe dziecko (47,3%), 
małżonek (19,3%), wnuki (8,6%) lub inni krewni (8,8%); osoba niespokrewniona (16%). 
Jeżeli  chodzi  o  formy przemocy,  to  osoby  starsze  najczęściej  doświadczają:  zaniedbania 
(55%), przemocy fizycznej (14,6%), wykorzystania finansowego (12,3%), przemocy emo-
cjonalnej (7,7%), a przypadki przemocy seksualnej stanowią ok. 0,3% wszystkich zacho-
wań przemocowych. Podobne „trendy” obserwuje się w Polsce – zdecydowana większość 
przypadków przemocy wobec seniorów ma miejsce w rodzinie, sprawcą zwykle jest dorosłe 
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dziecko, a najczęściej spotykane formy znęcania się to zaniedbanie, wykorzystanie mate-
rialne, przemoc psychiczna i fizyczna. 

Nietrudno się domyślić, dlaczego osoby starsze (zwłaszcza chore otępiennie) – podobnie 
zresztą jak dzieci czy osoby niepełnosprawne intelektualnie, są szczególnie narażone na to, by 
stać się ofiarami przemocy. Są to ludzie zależni życiowo (materialnie, mieszkaniowo, praw-
nie, emocjonalnie, itd.) od swoich opiekunów, ich sprawność – tak fizyczna, jak i intelektual-
na jest obniżona, co przekłada się na ogólną niezaradność w radzeniu sobie z problemami, są 
zwykle odizolowani od reszty społeczeństwa (rzadko wychodzą z domu lub przyjmują gości, 
nie uczestniczą aktywnie w życiu żadnych społeczności), słyną z częstych samoistnych upad-
ków, którymi można wytłumaczyć wiele urazów, typowe w przebiegu otępienia zaburzenia 
pamięci uniemożliwiają im zgłoszenie problemu (zwyczajnie mogą nie pamiętać doświadczo-
nego aktu przemocy), z kolei towarzyszące niekiedy otępieniom objawy wytwórcze (omamy 
i urojenia) podważają ich „wiarygodność” jako świadków. 

Skupmy się przez chwilę na zjawisku przemocy względem chorych otępiennie stosowa-
nej przez  ich opiekunów rodzinnych. Jakie są czynniki ryzyka i co predysponuje opiekuna 
do przemocowych zachowań wobec podopiecznego? Po pierwsze nasilony stres i wypalenie 
opieką. Kumulacja wszystkich  życiowych problemów opiekuna w połączeniu  z przeciąże-
niem opieką oraz brak należytej pomocy zewnętrznej (innych członków rodziny, przyjaciół, 
instytucji państwowych czy fundacji) to wybuchowa mieszanka. Jeśli taka sytuacja trwa zbyt 
długo, to nawet najlepszym opiekunom mogą „puścić nerwy” – nadal nie usprawiedliwia to 
przemocowych zachowań z ich strony, ale pozwala je zrozumieć, a co najważniejsze – po-
winno stanowić  sygnał dla  samego opiekuna,  jak  i  jego otoczenia,  że potrzebuje on pilnie 
wsparcia w procesie opieki nad chorym. 

Kolejnym czynnikiem ryzyka są przedchorobowe trudne relacje między opiekunem a jego 
podopiecznym. Przez „trudne” relacje rozumiem również to, że niekiedy ta obecnie chora otę-
piennie starsza osoba była w przeszłości sprawcą przemocy (różnego kalibru) wobec swojego 
aktualnego opiekuna. Nie są to wcale sporadyczne sytuacje. Idealnie by było, gdyby w takich 
przypadkach opiekun w ogóle  nie  podejmował  się  sprawowania  osobistej  opieki  nad  cho-
rym. Jest to bowiem sytuacja mogąca wyzwolić wiele nieprzepracowanych traum i spowodo-
wać więcej szkód niż pożytku zarówno dla opiekuna, jak i podopiecznego. Jeżeli natomiast 
opiekun się tego wyzwania podejmie, to byłoby wskazane, żeby był on otoczony wsparciem 
ze strony pozostałych członków rodziny, a także nie bał się skorzystać z profesjonalnej po-
mocy (np. psychologicznej, psychoterapeutycznej czy na grupach wsparcia dla opiekunów). 

Okolicznościami sprzyjającymi występowaniu różnych form przemocy względem chorego są 
także obecne u opiekuna zaburzenia psychiczne i osobowości oraz nadużywanie lub uzależnienie 
od substancji psychoaktywnych. Muszę zaznaczyć, że nie należy stygmatyzować z tego powodu 
osób zmagających  się z  różnymi zaburzeniami psychicznymi, ponieważ  równie dobrze mogą 
one być znakomitymi opiekunami. Jednak jeśli ktoś cierpiący z powodu np. depresji lub uzależ-
nienia od alkoholu zostanie dodatkowo dociążony ogromem obowiązków związanych z opieką 
nad chorym otępiennie, to zwyczajnie ma już na starcie mniej zasobów do poradzenia sobie niż 
opiekun nie mający tychże problemów. To ważne, by przed podjęciem decyzji o wzięciu na siebie 
opieki nad chorym zmierzyć swoje siły na zamiary oraz aby zgłosić się po zewnętrzną pomoc 
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już po pierwszym przekroczeniu granic podopiecznego. Nie  jest  to wyraz słabości ani powód 
do wstydu, jak się niektórym wydaje, a raczej odpowiedzialności za siebie i chorego. 

Problem przemocy wobec osób starszych jest niestety rzadko poruszany w przestrzeni pu-
blicznej. Wiąże się to z wieloma błędnymi przekonaniami na temat starości (np. że starość 
musi  być  przykra,  szara,  smutna  i  bolesna,  że w  starych  ludzi  nie  opłaca  się  inwestować, 
bo i tak już bliżej niż dalej, itp.). Jest to jeden z wielu elementów składających się na szeroko 
pojętą dyskryminację seniorów. To smutne, ale wszelkie dowody wskazują na to, że jednak 
jako społeczeństwo nie postrzegamy tej grupy (podobnie jak i dzieci) jako „pełnoprawnych” 
obywateli czy „pełnowartościowych” ludzi. Czeka nas jeszcze wiele pracy, aby to zmienić. 
Jeżeli podejrzewamy, że ktoś w naszym otoczeniu jest ofiarą przemocy, nie bójmy się zare-
agować – np. powiadamiając o naszych podejrzeniach policję lub ośrodek pomocy społecznej. 
Jeżeli jesteśmy opiekunem rodzinnym, który zauważył, że zaczyna przekraczać granice swo-
jego podopiecznego (niezależnie od powodów) lub czuje, że jest „na granicy”, to natychmiast 
zgłośmy się po pomoc do psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, grupy wsparcia dla opie-
kunów, telefonów pomocowych (np. Niebieska Linia – tel.: 800-120-002) lub ośrodka pomo-
cy społecznej. Skala problemu przemocy wobec osób starszych pokazuje  także,  jak ważne 
jest dostarczenie opiekunom seniorów należytego wsparcia (np. ze strony dalszej rodziny, in-
stytucji państwowych, różnych fundacji) oraz przeciwdziałanie zespołowi wypalenia opieką. 
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41. 
Trening orientacji w rzeczywistości 

– co to i jak go stosować?

Jednymi  z  objawów otępienia  (szczególnie  alzheimerowskiego)  są  deficyty  pamięci  epizo-
dycznej krótkotrwałej (chory ma problemy z zapamiętywaniem bieżących zdarzeń) i tzw. zabu-
rzenia orientacji autopsychicznej (wiedza na temat samego siebie, np. imię, nazwisko, data uro-
dzenia, wiek)  i  allopsychicznej  (znajomość  aktualnego miejsca  pobytu  i  pełnej  daty). Czasem 
i zdrowe osoby miewają  trudności w ustaleniu dokładnej daty – np. podczas urlopu będziemy 
w stanie szybko i bez wahania podać rok i miesiąc, ale już niekoniecznie dzień miesiąca i tygo-
dnia. W przeciwieństwie jednak do osób chorych, taki zagubiony w czasie urlopowicz stosunkowo 
łatwo ustali dokładną datę, posługując się wnioskowaniem (np. „skoro sklepy są dziś zamknię-
te, to musi być niedziela, a skoro jest niedziela, to musi być 22. sierpnia, bo 20. był w piątek”)  
lub sprawnie sięgając po źródło wskazówek – kalendarz (na co osoba chora może nie wpaść).

Wraz z postępem otępienia większość pacjentów straci całkowicie orientację co do czasu, 
miejsca, czy nawet własnej osoby, a z powodu narastających zaburzeń pamięci epizodycznej 
będą oni coraz bardziej zagubieni w bieżących sytuacjach (np. zupełnie nie pamiętając, co za-
częli robić 2 minuty temu). Chorzy różnie na te objawy reagują. Zwykle na samym początku 
choroby, uświadomienie sobie niemożności podania aktualnej daty lub swojego wieku, budzi 
silny dyskomfort,  irytację, smutek,  lęk. Z czasem świadomość własnych deficytów zanika, 
a w jej miejsce pojawia się obojętność i bierność. Chociaż dezorientacja w sytuacji, w której 
pacjent  bierze  udział  (np.  podczas  porannego ubierania  się)  prawdopodobnie  nadal  będzie 
wywoływać w nim niepokój. 

Możemy starać się odroczyć w czasie wystąpienie powyższych objawów lub przynajmniej 
łagodzić ich wpływ na stan emocjonalny podopiecznego. I tutaj na scenę wkracza tzw. trening 
orientacji w rzeczywistości. Brzmi poważnie, ale  tak naprawdę składa się z kilku prostych 
„zabiegów”, które może na co dzień stosować wobec chorego otępiennie  jego opiekun ro-
dzinny. Otóż:

• Podtrzymujmy zdolność chorego do korzystania z zegarka  i kalendarza.  Jak? Przez 
częste prowokowanie sytuacji, w których podopieczny musi z nich skorzystać. Pytajmy 
go (w możliwie naturalny sposób), która jest teraz godzina lub jaką mamy dziś właści-
wie datę. Jeżeli stracił on już odruch sprawdzania tychże na zegarku lub w kalendarzu, 
to sugerujmy mu to wprost. Jeśli zaś chory przestał radzić sobie samodzielnie z odczy-
taniem daty / godziny, to przeanalizujmy kalendarz lub zegarek razem z nim. W razie 
konieczności możemy zamienić zegarek z okrągłą tarczą i wskazówkami na zegarek 
elektroniczny, który wyświetli choremu „gotową” godzinę. 

• Często  powtarzajmy  (najlepiej  razem  z  podopiecznym)  podstawowe  dane  –  jego 
imię i nazwisko, datę urodzenia i obecny wiek, adres zamieszkania,  imiona najbliż-
szych osób i relacje łączące je z chorym (np. „twój syn Jacek”). Kiedy tylko możemy,  
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przypominajmy na głos bieżącą datę, godzinę, aktualne miejsce i sytuację (np. „Jeste-
śmy w przychodni, przyszliśmy tu na kontrolne badanie”). Zwłaszcza w zaawansowa-
nych stadiach otępienia, opowiadanie choremu, co się dzieje, może być bardzo pomoc-
ne w uspokojeniu go – np. „wróciliśmy właśnie ze spaceru, zdejmujemy buty, a teraz 
zdejmujemy kurtkę” (na pewnym etapie pacjent może nie mieć pojęcia, co się działo 
20 sekund temu i np. denerwować się, że bez powodu ściągamy z niego ubrania).

Dobrym pomysłem jest zawieszenie dużego, czytelnego i przejrzystego kalendarza w miej-
scu, które często mija podopieczny (np. przy drzwiach wejściowych). Najlepiej sprawdzają 
się kalendarze trójdzielne, które jednocześnie pokazują miesiąc miniony, aktualny i przyszły. 
Ważne,  żeby  zaznaczać  w  klarowny  sposób  bieżącą  datę,  np.  codziennie  przed  wyjściem 
z domu można razem z chorym skreślić miniony dzień i na głos odczytać „dzisiejszą” datę. 

Można wykorzystywać również różnego rodzaju „protezy” pamięci, np. notesy, pamięt-
niki, karteczki samoprzylepne czy własnoręcznie zrobione (najlepiej przez podopiecznego) 
książeczki z najważniejszymi dla niego informacjami (np. imię, nazwisko, adres, członkowie 
rodziny  i  przyjaciele,  przyjmowane  leki,  itp.)  lub  słowami,  które  często  są mu  potrzebne, 
a których zapomina (np. w formie obrazkowego słownika). 

W celu ułatwienia podopiecznemu orientacji na terenie własnego domu warto na drzwiach 
umieścić kartki z rysunkowymi symbolami i zapisanymi nazwami poszczególnych pomiesz-
czeń (np. łazienka, kuchnia). W podobny sposób można oznaczyć szafki (np. sztućce, talerze, 
kubki, buty, ubrania).

Podsumowując, w przebiegu otępienia (zwłaszcza alzheimerowskiego) zaburzenia orien-
tacji w miejscu i czasie oraz co do własnej osoby są na porządku dziennym. Niestety nie jeste-
śmy w stanie odbudować wiedzy chorego w tych obszarach ani trwale zatrzymać narastania 
objawów dezorientacji. Dzięki stosowaniu odpowiedniej farmakoterapii oraz różnych oddzia-
ływań pozafarmakologicznych udaje się jednak spowolnić postęp choroby. Jedną ze strategii 
pozafarmakologicznych, którą może stosować  również opiekun  rodzinny osoby chorej  jest 
właśnie trening orientacji w rzeczywistości. Działa on w imię zasady, że „nieużywane zani-
ka” (ang. „use it or lose it”) i polega na jak najczęstszym prowokowaniu sytuacji, kiedy to 
podopieczny musi przypomnieć sobie lub sprawdzić np. datę lub godzinę, a jeśli jest to już 
niewykonalne, to na powtarzaniu mu podstawowych informacji na temat bieżącej rzeczywi-
stości  (czasu, miejsca, danych osobistych, wykonywanych właśnie czynności). Dodatkowo 
takie „osadzenie” chorego w rzeczywistości pomaga uspokoić go w chwilach niepokoju i lęku 
wywołanych dezorientacją. 
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42. 
Dlaczego chorzy otępiennie „wędrują” 

i czy można coś na to poradzić?

Tzw.  „wędrowanie”  (ang.  wandering)  wydaje  się  dość  niepozornym  objawem,  jednak 
może doprowadzić nawet najwytrwalszego opiekuna na skraj wyczerpania nerwowego. Jest 
to jedno z najczęstszych zaburzeń zachowania mogących towarzyszyć zespołowi otępienne-
mu. Okazuje się, że mimo powszechności tego objawu, niełatwo go zdefiniować. Wiadomo, 
że polega na pozornie bezcelowym chodzeniu po mieszkaniu  (lub dowolnym  innym miej-
scu pobytu), któremu często towarzyszy pobudzenie, niepokój i dezorientacja. Chorzy mają 
zwykle swoje „wzorce” wędrowania – zataczają koła, chodzą tam i z powrotem, do pewnych 
pomieszczeń wchodzą,  inne pomijają, zaglądają „gdzieś” po drodze, czasem zmienią trasę, 
jeśli coś przykuje ich uwagę, niekiedy po kilku rundach wracają na miejsce, z którego wstali. 

Autorzy artykułu „Wandering and Dementia”  (G. Cipriani, C. Lucetti, A. Nuti, S. Danti) 
opublikowanego w 2014 r. w czasopiśmie „Psychogeriatrics” (vol. 14, issue 2) dokonali prze-
glądu publikacji na temat wędrowania w otępieniu. Z przytoczonych przez nich danych wynika, 
że wędrowanie obserwuje  się  je u ok. 20% chorych –  rozpowszechnienie zależy od  rodzaju 
otępienia i stopnia jego zaawansowania. Jest najbardziej typowe dla otępienia w przebiegu cho-
roby Alzheimera i dotyczy średnio 26% chorych (dla porównania „jedynie” 18% chorych z otę-
pieniem naczyniopochodnym). Częściej stwierdza się je u tych pacjentów, którzy mają głębiej 
uszkodzone funkcje poznawcze – zwłaszcza w zakresie pamięci świeżej oraz orientacji w czasie 
i miejscu (czyli raczej w późniejszych etapach otępienia), u chorych cierpiących z powodu uro-
jeń, z wysokim poziomem lęku oraz pozostających w słabym kontakcie słownym.

Nie  wiadomo  niestety  do  końca,  dlaczego  wędrowanie  w  ogóle  pojawia  się  w  zespo-
łach otępiennych. Można podejrzewać, że  jest  to kombinacja uszkodzenia  funkcji wzroko-
wo-przestrzennych  i  pamięci  świeżej,  rozhamowania  programów  ruchowych,  niezdolności 
do  konstruktywnego  ukierunkowania  odczuwanego  pobudzenia  czy  napięcia.  Chorzy  otę-
piennie często nie potrafią wyartykułować swoich potrzeb emocjonalnych czy fizjologicznych 
(a bywa, że nawet nie są ich świadomi). Potrzeby te objawią się więc np. w postaci niepokoju 
ruchowego. Niekiedy też pacjenci zdają się wędrować w poszukiwaniu miejsc lub ludzi dla 
nich ważnych lub kojarzonych z poczuciem bezpieczeństwa. Pobudzenie ruchowe może być 
działaniem niepożądanym niektórych  leków. Dla części chorych może  to być również źró-
dło stymulujących bodźców w obliczu zbyt niskiego poziomu pobudzenia mózgu (potocznie: 
nudy) oraz sposób na zyskanie zainteresowania ze strony opiekunów. Nie, nie robią świado-
mie i z premedytacją, a na zasadzie prostego warunkowania, do którego zdolne są choćby ma-
lutkie dzieci czy psy: jeśli zaczynam krążyć po przedpokoju, to jakieś moje potrzeby zostają 
zaspokojone, czyli krążenie po przedpokoju przynosi ulgę i pomaga poczuć się lepiej – wnio-
sek: warto krążyć po przedpokoju. Na myśl przychodzi tu więc rozwiązanie – ignorujmy wę-
drującego podopiecznego, to w końcu przestanie wędrować, bo nie będzie „nic z tego miał”.  
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Czasem oznaczałoby to jednak to samo, co pozostawienie płaczącego niemowlęcia samego 
sobie aż się „wypłacze”, albo piszczącego pod drzwiami psa z nadzieją na to, że sam się wy-
prowadzi na spacer. Niestety opiekun staje się dla chorego otępiennie poniekąd tym, czym ro-
dzic dla małego dziecka – jedynym źródłem zaspokojenia podstawowych życiowych potrzeb, 
a w obliczu braku logicznego kontaktu słownego, jedyną drogą komunikacji pozostaje to, co 
niewerbalne – np. wędrowanie. 

Z perspektywy opiekunów wędrowanie jest uznawane za jeden najtrudniejszych do znie-
sienia objawów towarzyszących otępieniu. Pomijając jego niezwykły potencjał „irytowania” 
(wyobraźmy sobie, że ktoś przez kilka godzin zatacza koła po naszym salonie – tak, również 
w nocy), wędrowanie utrzymuje opiekuna w ciągłym napięciu. Za każdym razem, gdy chory 
wstaje, opiekun musi włączać czujność. Czy podopieczny się nie przewróci? Czy nie odpali 
w kuchni gazu? Czy nie znajdzie czegoś niejadalnego, co postanowi zjeść? Czy nie pomyli 
kosza na pranie z toaletą (a zdarza się)? Czy drzwi wyjściowe aby na pewno są zamknięte? 
Niektórych pacjentów nie można choćby na chwilę spuścić z oka. Wyobraźmy sobie, jak wiel-
kim obciążeniem jest to dla opiekunów. Nieodparty pęd do przemieszczania się jest również 
ogromnym problemem, gdy chory otępiennie trafia do szpitala. Niestety większość oddziałów 
nie jest nadal gotowa na takiego pacjenta – nie mają odpowiednich zabezpieczeń (np. drzwi 
z domofonem blokujących  swobodne wyjście z oddziału). Ktoś z personelu musiałby całą 
dobę siedzieć przy łóżku wędrującego chorego, co oczywiście jest niewykonalne. 

Konsekwencje wędrowania mogą być zdumiewająco poważne. Wypadanie z łóżka i prze-
wracanie się skutkujące niekiedy złamaniami (stwierdzono, że ryzyko złamań jest u wędru-
jących pacjentów dwukrotnie wyższe niż u nie-wędrujących), wychodzenie z domu / szpitala 
/  ośrodka  grożące  zaginięciem,  najróżniejszego  rodzaju wypadki  (np.  upadek  ze  schodów, 
wpadnięcie  pod  samochód  czy  choćby  przytrzaśnięcie  sobie  palców  drzwiami),  kontuzje 
z „przetrenowania” (np. zapalenia ścięgien, mięśni, stawów) – nie każdy chory ma aparat ru-
chu przygotowany na wytrzymanie tak dużej ilości ruchu, nadmierna utrata masy ciała i prze-
wlekłe zmęczenie czy społeczna izolacja (chorzy, którzy nieustannie wędrują, siłą rzeczy nie 
nawiązują  relacji  z  innymi  osobami,  np. w  ośrodkach  opiekuńczych).  Statystyki  pokazują 
również, że podopieczni z tendencją do wędrowania częściej i wcześniej zostają umieszczeni 
w ośrodkach opieki całodobowej. 

ALE – wędrowanie może mieć też swoje dobre strony. W niektórych przypadkach bywa 
ważnym czynnikiem pomagającym utrzymać podopiecznego w dobrej kondycji – stymuluje 
układ  krążeniowo-oddechowy,  redukuje  obrzęki  nóg  lub  bóle  stawów,  zapobiega  zanikom 
mięśni, a także angażuje wiele funkcji poznawczych. Ponadto chory „wymęczony” w dzień 
powinien lepiej przesypiać noce. Wędrowanie bywa też ważnym lub wręcz jedynym środkiem 
komunikacji potrzeb – część pacjentów zaczyna wędrować tylko w bardzo konkretnych sytu-
acjach, np. kiedy potrzebują skorzystać z toalety lub gdy są głodni. 

A czy są jakieś sposoby przeciwdziałania wędrowaniu? Przede wszystkim należy spróbo-
wać ustalić pierwotną przyczynę problemu. Niekiedy wymaga to od opiekunów iście detekty-
wistycznej pracy i testowania różnych hipotez. Niestety nie zawsze daje się w ogóle znaleźć 
jakiś konkretny powód, a także nie każda przyczyna wędrowania może zostać usunięta. Jeżeli 
nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu „u jego podłoża”, a wędrowanie jest dla chorego 



Otępienie – pytania i odpowiedzi

117

wyraźnie szkodliwe, warto podjąć próbę wdrożenia pomocy farmakologicznej (pod kontrolą 
lekarza psychiatry). Czasem pomocne okazują się być tak banalne rozwiązania, jak... zakry-
cie drzwi (nie ma drzwi,  to nie wychodzimy przez drzwi)  lub przykrycie kolan siedzącego 
podopiecznego kocykiem. Dobrze sprawdza się zaangażowanie podopiecznego w jakąś kon-
struktywną aktywność, którą da radę wykonywać samodzielnie lub z opiekunem, np. pomoc 
w kuchni, składanie ubrań, rozdzielanie białych i czerwonych fasolek, kolorowanki – cokol-
wiek, co w przyjemny i pożyteczny sposób zajmie chorego. 

Niektórym podopiecznym dobrze  robi  zwiększenie  dobowej  ilości  ruchu,  ale  konstruk-
tywnego  ruchu – wspólne  spacery, gimnastyka czy zorganizowane zajęcia  sportowe, które 
pozwalają rozładować napięcie i pozbyć się nadmiaru energii. Jeżeli widzimy, że pacjent jest 
w niepokoju, warto spróbować zapewnić go, że wszystko jest w porządku i „osadzić w rze-
czywistości” – przypomnieć mu, gdzie jest i co się dzieje (np. „jesteś teraz z nami na zaję-
ciach, twój mąż przyjdzie za godzinę i wrócicie do domu”). Przynosi to chorym przynajmniej 
chwilową ulgę. Niestety bywa i  tak, że powstrzymywanie wędrowania naszego podopiecz-
nego to skazana na porażkę walka z wiatrakami. Czasem po prostu trzeba zapewnić mu bez-
pieczną przestrzeń do wędrowania  (np.  zabezpieczyć drzwi,  okna  i wszystkie potencjalnie 
niebezpieczne przedmioty, usunąć obiekty, o które chory mógłby się potknąć) i pozwolić mu 
wędrować. 
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43. 
Czy mówić choremu otępiennie 

o śmierci bliskiej mu osoby?

Zaskakująco wręcz często docierają do mnie pytania o  to, czy należy  informować pod-
opiecznego z chorobą otępienną o śmierci bliskiej mu osoby (np. partnera, dorosłego dziecka, 
przyjaciela,  siostry). W  literaturze opisano wiele modeli  dotyczących  żałoby u opiekunów 
chorych otępiennie – zarówno tej przeżywanej jeszcze za życia podopiecznego, jak i tej do-
świadczanej już po jego śmierci. Niestety niezwykle trudno znaleźć naukowe dane na temat 
problemu żałoby doświadczanej przez ludzi chorujących otępiennie. Generalnie z dostępnych 
publikacji wyłaniają się dwa główne podejścia. Pierwsze zakłada, że zawsze trzeba chorego 
poinformować o śmierci bliskiej mu osoby i (jeśli będzie on o tym fakcie zapominać) przy-
pominać mu tyle razy, ile będzie konieczne, co ma być wyrazem uczciwości i poszanowania 
podmiotowości chorego. Z kolei drugie podejście przyjmuje strategię, że (zwłaszcza w bar-
dziej zaawansowanych etapach otępienia) taka informacja może podopiecznemu przysporzyć 
jedynie więcej cierpienia, z którym nie będzie on umiał sobie poradzić i lepiej śmierć bliskiej 
mu osoby przemilczeć, a w razie ewentualnych pytań – kłamać lub nie mówić całej prawdy.

Zwolennicy pierwszego podejścia powołują się na to, że chory otępiennie ma prawo wie-
dzieć o poniesieniu tak istotnej straty oraz że zatajenie takiej informacji byłoby niesprawiedli-
we, dyskryminujące lub wręcz niemoralne. Nawet, jeżeli informację o śmierci bliskiej osoby 
trzeba będzie powtarzać podopiecznemu wielokrotnie,  to w końcu zrozumie on jej znacze-
nie  i  pogodzi  się  ze  stratą.  Jest  to  strategia,  która pozwala opiekunowi pozostać  szczerym 
wobec chorego, nie  tworzyć alternatywnych scenariuszy  i móc przedstawić najprostszą  (to 
jest prawdziwą) wersję wydarzeń, a  także zachować „czyste sumienie”. Badania  japońskie 
pokazały, że pacjenci z chorobą Alzheimera poinformowani o śmierci męża / żony wykazy-
wali nasilone zagubienie i pogorszenie dobrostanu przez pierwsze 6 miesięcy po otrzymaniu 
takiej informacji, jednak później przyzwyczaili się do nieobecności partnera („The Impact of 
Dementia on Grieving”, Watanabe A., 2017; „Journal of Advanced Nursing”, Vol. 73, Issue 
9). Nie ma jednak dowodów na to, że występujący po wielu miesiącach zanik emocjonalnej 
reakcji na śmierć bliskiej osoby u chorych otępiennie wynika z „przepracowania przez nich 
procesu żałoby”, czy też może z powodu pogłębienia się procesu otępiennego (zaniku pamię-
ci, tożsamości, zdolności adekwatnej ekspresji uczuć oraz narastania egocentryzmu, bierności 
i obojętności względem zewnętrznego świata). 

Przeciwnicy podejścia „zawsze mówić pacjentowi prawdę” podnoszą z kolei argumenty, 
że obarczenie chorego otępiennie taką informacją sprawi mu jedynie niepotrzebne cierpienie 
i „przerzuci” moralno-emocjonalny dyskomfort opiekuna na barki jego podopiecznego. I tak 
jak  to właśnie  opiekun  staje  się  odpowiedzialny  za  podejmowanie  najważniejszych  życio-
wych decyzji za osobę chorą (w kwestiach medycznych, mieszkalnych, majątkowych, itd.), 
tak  i  w  przypadku  omawianego  problemu,  to  opiekun  decyduje,  co  będzie  w  najlepszym  
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interesie jego podopiecznego. Bo czy jeśli chory nie potrafi samodzielnie dobrać adekwatne-
go do pogody ubrania, to czy będzie w stanie uporać się z informacją o śmierci bliskiej mu 
osoby? Radzenie sobie z taką stratą wymaga m.in. jej zapamiętania, zrozumienia znaczenia, 
angażuje  złożone  procesy  myślenia,  wyrażania  uczuć,  wdrożenia  różnorodnych  (najlepiej 
nie destruktywnych) strategii radzenia sobie, przewartościowania straty i nadania jej sensu, 
wcielenia jej w swoją życiową narrację, a w końcu skupienia się na przyszłości, zaangażowa-
niu w nowe relacje i aktywności. Prawdopodobnie osoby w początkowych stadiach otępienia 
będą jeszcze w stanie (przynajmniej do pewnego stopnia) przepracować śmierć bliskiej osoby. 
W przypadku chorych w stadium umiarkowanym i głębokim wydaje się to raczej nierealne. 

Jeśli już zdecydujemy się podopiecznego poinformować o śmierci bliskiej mu osoby, to 
jak to zrobić? Pierwszą kwestią jest to, kto ma taką informację przekazać – często jest tak, 
że zmarła osoba była kimś bliskim również dla opiekuna chorego otępiennie. Jeżeli opiekun 
nie czuje się na siłach, by osobiście podjąć się tak trudnej rozmowy, to warto rozważyć popro-
szenie o pomoc innego członka rodziny, kogoś z przyjaciół lub znajomego „profesjonalisty” 
– np.  lekarza, psychologa, opiekuna zawodowego. Wybierzmy odpowiedni moment – porę 
dnia, w której podopieczny jest zwykle spokojny, wypoczęty i w najlepszym możliwym kon-
takcie. Używajmy prostych i konkretnych słów, unikajmy metafor i eufemizmów (typu „od-
szedł”). Nie zalewajmy chorego nadmiarem informacji i zbędnych szczegółów, posługujmy 
się krótkimi zdaniami, powtarzajmy kluczowe fragmenty. Ważne, by odpowiedzieć na ewen-
tualne pytania podopiecznego i zapewnić go, że może liczyć na wsparcie i pomoc pozostałych 
członków rodziny i przyjaciół. Opiekun powinien być przygotowany na to, że prawdopodob-
nie ta obciążająca rozmowa będzie musiała być wielokrotnie powtarzana zanim (i o ile w ogó-
le) pacjent ją zrozumie, zapamięta i zaakceptuje. Jeżeli chory nie wyraża sprzeciwu, to warto 
zaangażować go w przygotowania do pogrzebu oraz umożliwić uczestnictwo w uroczystości 
pogrzebowej – ma to pomóc w uruchomieniu naturalnego procesu żałoby i godzeniu się z nie-
odwracalnością straty (Alzheimer Scotland, IS 42, December 2011, „Loss & Bereavement in 
people with dementia”). 

A jakich reakcji możemy się spodziewać po podopiecznym? Każdy przypadek będzie tro-
chę  inny,  a  reakcja uwarunkowana  jest wieloma czynnikami. U osób w  lżejszych  stadiach 
otępienia prawdopodobnie zachowanie i ekspresja emocji nie będą się dramatycznie różniły 
od reakcji osób zdrowych. Podopieczni z bardziej zaawansowanym otępieniem mogą zwy-
czajnie  nie  zapamiętać  lub  nie  zrozumieć  (przynajmniej  nie w pełni)  informacji  o  śmierci 
bliskiej osoby i dalej o nią dopytywać, twierdzić, że jest w pracy lub na wakacjach. Czasem 
mylą obecną stratę (np. śmierć męża) z poprzednimi, poniesionymi lata wcześniej (np. śmier-
cią własnego ojca). Niekiedy za każdym kolejnym razem, gdy słyszą o śmierci bliskiej osoby, 
reagują równie silnie, jak wtedy, gdy usłyszeli o tym po raz pierwszy i przeżywają na nowo 
ogrom trudnych emocji. A emocje te bywają wyrażane niekoniecznie w „klasyczny” sposób 
– zwłaszcza w przypadku pacjentów ze znacznym deficytem językowym (nie rozumiejących 
w  pełni  języka  i/lub  nie mogących  już mówić). Tacy  podopieczni  będą  okazywać  emocje 
przez zmiany w zachowaniu – zmiany codziennych nawyków, zaburzenia w zakresie fizjolo-
gii (moczenie się, utratę apetytu, bezsenność) czy zaburzenia zachowania (nieukierunkowane 
pobudzenie, wędrowanie, agresję, itp.). 
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Podsumowując, na ten moment nie ma jednoznacznej, dobrej lub złej odpowiedzi na tytu-
łowe pytanie. Osobiście skłaniałbym się ku temu, by pacjentów w najwcześniejszych fazach 
otępienia  raczej o stracie bliskiej osoby  informować – zwłaszcza, gdy o  tę osobę dopytują 
(chyba, że w ocenie opiekuna miałoby to przysporzyć choremu więcej psychicznych strat niż 
korzyści). Z kolei osoby w głębszych stadiach choroby otępiennej raczej postarać się przed 
taką informacją ochronić. Biorąc pod uwagę ich ograniczone zdolności rozumienia tak języka, 
jak i sytuacji, znacznie ograniczoną możliwość zapamiętywania nowych informacji, istotnie 
ograniczony repertuar strategii konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, brak „intelektu-
alnych  narzędzi”  do  przeżycia  naturalnego  procesu  żałoby  –  ryzyko  niepotrzebnej  traumy 
byłoby za duże. Sposób postępowania należy jednak dobrać indywidualnie do danego pod-
opiecznego – jego osobistych cech, głębokości zaburzeń poznawczych i emocjonalnych, sza-
cowanych zdolności radzenia sobie i jego ogólnej kondycji. Niezależnie od tego, czy opiekun 
zdecyduje, żeby choremu o śmierci bliskiej osoby powiedzieć czy też nie, to ważne jest, by 
wszystkie  pozostałe  osoby w  jego  otoczeniu  pozostawały w  obranym  postępowaniu  spój-
ne. Kluczowe jest to, by podczas podejmowania decyzji o przekazaniu tej informacji działać 
w najlepszym interesie podopiecznego. 
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44. 
Objaw lustra i zespoły błędnej identyfikacji – co to jest?

Otępieniu (np. w przebiegu choroby Alzheimera) dość często towarzyszą różnego rodzaju 
zaburzenia zachowania i psychiczne (ang. BPSD – behavioral and psychological symptoms 
of dementia) i to zwykle właśnie one stanowią źródło największych problemów w opiece nad 
chorym otępiennie  podopiecznym.  Jednymi  z  częstszych  zaburzeń  towarzyszących otępie-
niu są tzw. objawy psychotyczne (różnego rodzaju omamy i urojenia) – według niektórych 
statystyk dotyczą one nawet ponad 50% chorych otępiennie. Omamy (halucynacje) polega-
ją na zmysłowym spostrzeganiu (najczęściej słyszeniu lub widzeniu) czegoś, co nie istnieje 
w rzeczywistości. Z kolei urojenia to zaburzenia treści myślenia związane z posiadaniem fał-
szywych przekonań, które są oporne na wszelką logiczną argumentację i dowody (np. przeko-
nanie o byciu okradanym przez nieżyjącego już dawno krewnego). 

Wśród tychże objawów psychotycznych wyróżniono osobną kategorię – tzw. urojeniowe 
zespoły błędnej identyfikacji (ang. DMS – delusional misidentification syndrome), które do-
tyczą ok. 30% pacjentów z umiarkowanym i głębokim otępieniem w chorobie Alzheimera. 
Zespoły  te  opisują  grupę urojeń  związanych  z  przekonaniem,  że określone osoby, miejsca 
lub przedmioty mają odmienną niż faktycznie tożsamość (np. że dane mieszkanie lub części 
garderoby są własnością chorego, gdy w rzeczywistości nie są i nigdy nie były) lub zostały 
podmienione (np. że pod prawdziwego męża podszywa się wyglądający identycznie oszust 
– tzw. zespół Capgrasa). Innym przykładem takiej błędnej identyfikacji jest (dość rzadko spo-
tykany) „objaw telewizora”, kiedy to pacjent rozpoznaje postaci z telewizora jako rzeczywiste 
osoby przebywające z nim w jednym pomieszczeniu. 

Innym objawem występującym w przebiegu choroby Alzheimera i związanym z błędną 
identyfikacją jest tzw. „objaw lustra” – chory nie rozpoznaje własnego odbicia w lustrze (lub 
innych odbijających obrazy powierzchniach), uznaje osobę w lustrze za kogoś znajomego (np. 
członka rodziny) lub obcego intruza; często podopieczny stara się nawiązać z postacią z lustra 
kontakt, a niekiedy boi się jej i bywa wobec niej nawet agresywny. W badaniach japońskich 
stwierdzono występowanie objawu lustra u 3,0% pacjentów w umiarkowanym i głębokim sta-
dium otępienia w przebiegu choroby Alzheimera oraz u 4,5% pacjentów z otępieniem z ciała-
mi Lewy’ego. Jest to zatem zjawisko stosunkowo rzadkie nawet w późnych stadiach choroby 
otępiennej. 

Objaw lustra obserwowany jest niezależnie od ewentualnej obecności tzw. urojeniowych 
zespołów błędnej identyfikacji (ang. DMS – delusional misidentification syndromes), co su-
geruje, że u  jego podłoża leżą odmienne mechanizmy neuropsychologiczne. Nie ma zatem 
zgodności, co do tego, czy objaw lustra należy włączać do kategorii urojeniowych zespołów 
błędnej identyfikacji czy też postrzegać go, jako odrębne zjawisko. Stwierdzono, że objaw lu-
stra współwystępuje z niskimi wynikami w badaniu MMSE (Mini-Mental State Examination 
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– najpopularniejszy test przesiewowy w kierunku obecności zaburzeń funkcji poznawczych), 
raczej globalnym pogorszeniem stanu umysłowego niż uszkodzeniem jakiegoś konkretnego 
obszaru mózgu lub specyficznej funkcji poznawczej, a warunkiem koniecznym do jego po-
jawienia się zdaje się być dysfunkcja prawej półkuli mózgu (zwłaszcza w okolicy czołowej). 
Byłoby to zgodne z obserwacją, że również samoświadomość czy poczucie „Ja” nie jest zwią-
zana z żadnym określonym rejonem mózgu, a zaburzenia w tym obszarze są zwykle wyni-
kiem rozległych i rozproszonych uszkodzeń (takich, jak właśnie w chorobach otępiennych). 

Objaw lustra zwykle wywołuje u osób chorych trudne emocje – niepokój, strach, złość. 
Niektórzy opiekunowie obserwują, że obecność powierzchni odbijających (lustra, szybki, bla-
ty, okna) jest przyczyną irracjonalnych zachowań u ich podopiecznych (np. niechęci do kąpa-
nia się czy w ogóle wchodzenia do łazienki, w której z reguły znajdują się lustra). Co można 
zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście tłumaczenie choremu działania lustra nie jest na dłuższą 
metę skutecznym rozwiązaniem – zwykle podopieczny takich wyjaśnień albo nie zrozumie, 
albo nie zapamięta. Należy zatem usunąć wszystkie zbędne lustra i inne powierzchnie reflek-
syjne. Jeśli nie możemy lub nie chcemy ich usuwać, możemy spróbować je jedynie pozasła-
niać na czas przebywania przy nich chorego – np. zaciągnąć zasłony / żaluzje w oknach przed 
zmrokiem, odwrócić lustra frontem do ściany, zarzucić na nie ręcznik / koc, zamontować nad 
nimi  „karnisze”  i małe  „zasłonki”,  które  umożliwią  zakrywanie  i  odkrywanie  lustra w  ra-
zie potrzeby. Jeśli natomiast sposoby pozafarmakologiczne okażą się nieskuteczne, to warto 
skonsultować się z lekarzem psychiatrą i np. rozważyć wdrożenie leków przeciwpsychotycz-
nych, które niekiedy mogą okazać się w takich przypadkach pomocne. 

Podsumowując,  do  zespołu  otępiennego  często  dołączają  się  symptomy  „dodatkowe” 
– tzw. towarzyszące otępieniu zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne (BPSD – be-
havioral  and  psychological  symptoms  of  dementia). W  ramach  tychże wyróżnia  się  grupę 
objawów zwanych urojeniowymi zespołami błędnej  identyfikacji  (DMS – delusional misi-
dentification  syndrome),  które  polegają  na  nieprawidłowym  rozpoznawaniu  „tożsamości” 
różnych osób i/lub przedmiotów przez chorego (np. niepoddające się logicznej argumentacji 
przekonanie, że mąż nie jest mężem, lecz oszustem wyglądającym identycznie jak prawdziwy 
mąż lub uznawanie postaci z telewizora za obecnych w pokoju ludzi). Z kolei tzw. „objaw 
lustra”, czyli rozpoznawanie własnego odbicia jako innej (bliskiej lub obcej) osoby, nie przez 
wszystkich badaczy klasyfikowany  jest  jako należący do kategorii urojeniowych zespołów 
błędnej identyfikacji – podnosi się, że ma on raczej związek z rozpadem samoświadomości, 
poczucia „Ja” czy zdolności myślenia abstrakcyjnego i wnioskowania. Najprostszym i naj-
skuteczniejszym  rozwiązaniem  problemów  wynikających  z  objawu  lustra  jest...  usunięcie 
wszelkich możliwych powierzchni refleksyjnych, a jeśli to okaże się niemożliwe lub wystę-
pują  inne symptomy świadczące o obecności urojeniowych zespołów błędnej  identyfikacji, 
należy skonsultować się z lekarzem psychiatrą. 



Otępienie – pytania i odpowiedzi

123

Źródła:
• „Prevalence and Clinical  Implications of  the Mirror and TV Signs  in Advanced Al-

zheimer’s Disease and Dementia with Lewy Bodies”, Nagahama Y., Fukui T., Akuta-
gawa H., Ohtaki H., Okabe M., Ito T., Suga H., Fujishiro H.; Dementia and Geriatric 
Cognitive Disorders Extra, 2020; 10: 56-62

• „Delusional Misidentification  in Alzheimer’s  Disease: A  Summary  of  Clinical  and 
Biological Aspects”, Forstl H., Besthorn C., Burns A., Geiger-Kabisch C., Levy R., 
Sattel A., Psychopathology, 1994; 27: 194-199

• www.dailycaring.com 

ZESPÓŁ 
OTĘPIENNY

Poważne uszkodzenie funkcji umysłowych
(m.in. pamięcioowych, językowych, 
uwagowych, wykonawczych, myślenia) 
skutkujące „wypadaniem” z dotychcza- 
sowych codziennych obowiązków

urojeniowe zwspoły błędnej 
identyfikacji (DMSs – delusional 
misidentification syndromes)

mnóstwo innych, np. zaburzenia 
depresyjne, lękowe, psychotyczne, 
agresja, wędrowanie...

np. zespół Capgrasa, 
objaw telewizora

objaw lustra (nie przez wszystkich 
zaliczany do kategorii DMS)

„atrakcje dodatkowe”, czyli mogące towarzy-
szyć otępieniu zaburzenia zachowania 
i zaburzenia psychiczne (BPSD – behavioral 
and psychological symptoms of dementia)
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45. 
Depresja poudarowa 

– co to jest, jak wygląda, jak ją leczyć?

W Polsce rocznie udaru mózgu doświadcza ok. 80-90 tys. osób (czyli jeden człowiek co 
6-8 min.), z których ok. 30 tys. rocznie umiera. Naczyniowe uszkodzenie mózgu prowadzić 
może do rozwoju otępienia (nazywanego naczyniowym, ang. VaD – vascular dementia). We-
dług badań brytyjskich w rok od wystąpienia „zdarzenia naczyniowego” (udaru niedokrwien-
nego,  udaru  krwotocznego  lub  przemijającego  napadu  niedokrwiennego  –  TIA,  transient 
ischaemic attack) otępienie rozwinęło się aż u 34,4% pacjentów po ciężkim udarze mózgu, 
u 8,2% pacjentów po łagodnym udarze mózgu oraz u 5,2% pacjentów po przemijającym na-
padzie niedokrwiennym. U osób, które przeżyły poważny udar mózgu, w rok po tym incyden-
cie, ryzyko wystąpienia otępienia jest aż 50 razy wyższe niż w tzw. populacji ogólnej (czyli 
reszcie społeczeństwa). Z kolei tzw. poudarowa depresja (PSD – ang. poststroke depression) 
dotyka ok. 1/3 pacjentów, którzy przeżyli udar, a najczęściej pojawia się w ciągu pierwszego 
roku od wystąpienia naczyniowego uszkodzenia mózgu. 

Co wynika z powyższych danych? Po pierwsze, że prawdopodobieństwo rozwoju zespołu 
otępiennego oraz depresji jest u osób po udarze stosunkowo duże – w przypadku „większych” 
udarów ryzyko wynosi po ok. 30% dla każdego z tych zaburzeń. Po drugie, że jedno powikła-
nie udaru (otępienie) nie wyklucza drugiego (depresji), zatem zdarzają się sytuacje, w których 
chory trafi pechową kumulację i doświadczy zarówno otępienia poudarowego, jak i depresji 
poudarowej. Warto więc dowiedzieć się czegoś więcej na temat owej poudarowej depresji. 

Jak sama nazwa sugeruje, depresja poudarowa (PSD – poststroke depression) występuje 
po udarze mózgu i może pojawić się w dowolnej fazie po zdarzeniu naczyniowym, czyli za-
równo w fazie ostrej (pierwszy miesiąc po udarze), w fazie średnioterminowej (pierwsze pół 
roku po udarze), jak i w fazie długoterminowej (okres powyżej 6 miesięcy od udaru). Najwię-
cej zachorowań notuje się jednak w okresie od 3 do 6 miesięcy po udarze. PSD negatywnie 
wpływa na przebieg poudarowej rehabilitacji, przyczynia się do występowania kolejnych zda-
rzeń naczyniowych, obniża istotnie jakość życia chorych oraz zwiększa późną śmiertelność 
poudarową o ok. 3-4 razy. 

Terminu „depresja poudarowa” nie znajdziemy w ICD-10 (Międzynarodowej Klasyfika-
cji Chorób),  a więc  nie  jest  to  oficjalna  nazwa  jednostki  chorobowej.  Zjawisko  to  byłoby 
w ICD-10 opisane kodem F06.3, a więc jako „organiczne zaburzenia nastroju” mieszczące się 
w grupie F06 „innych zaburzeń psychicznych spowodowanych uszkodzeniem lub dysfunkcją 
mózgu i chorobą somatyczną”. Żeby takie rozpoznanie zostało postawione, u chorego musi 
zostać obiektywnie potwierdzone uszkodzenie mózgu (zwykle w badaniu neuroobrazowym, 
np. TK, MRI), a wystąpienie lub zaostrzenie objawów depresyjnych powinno być najprawdo-
podobniej związane właśnie z owym uszkodzeniem mózgu (brak przekonujących dowodów 
na odmienny powód pojawienia się zaburzeń psychicznych). Objawy depresji utrzymują się 
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codziennie przez min. 2 tygodnie, a w historii życia pacjenta nie stwierdzono epizodów tzw. 
manii  lub  hipomanii  (czyli  okresów  patologicznie  podwyższonego  nastroju,  co ma  służyć 
różnicowaniu depresji od choroby afektywnej dwubiegunowej). 

Wymieńmy teraz objawy, które pozwalają podejrzewać, że ktoś może cierpieć na depresję 
(czy to poudarową, czy jakąkolwiek inną). Otóż wystąpić muszą przynajmniej 2 z 3 symp-
tomów głównych: 1) uporczywie obniżony nastrój, 2) utrata odczuwania zadowolenia z ak-
tywności wcześniej  sprawiających  przyjemność  (tzw.  anhedonia)  i  3)  spadek  napędu  psy-
choruchowego (ogólnego poziomu energii do działania) lub nasilona męczliwość. W dalszej 
analizie  zastanawiamy  się,  czy występują  następujące  objawy  dodatkowe  (im więcej  tych 
objawów, tym cięższy epizod depresji): 1) spadek zaufania lub szacunku do siebie samego, 
2) nieuzasadnione poczucie winy, 3) nawracające myśli o śmierci  i/lub samobójstwie  i/lub 
zachowania samobójcze, 4) poczucie pogorszenia sprawności umysłowej i zdolności do po-
dejmowania decyzji, 5) zahamowanie lub pobudzenie psychoruchowe, 6) bezsenność lub nad-
mierna senność, 7) spadek lub wzrost apetytu. 

Wskazuje się niekiedy na większe podobieństwo PSD do pierwotnych zaburzeń afektyw-
nych czy „endogennej” depresji (co sugeruje wyraźne jej „biologiczne” pochodzenie związa-
ne z zaburzeniem funkcji mózgu) niż do „reaktywnej” depresji (będącej psychologiczną od-
powiedzią na trudne okoliczności życiowe). Zauważa się m.in. wyraźniejsze zaburzenia snu, 
zaburzenia apetytu, spowolnienie psychoruchowe, brak motywacji i utratę napędu do działa-
nia oraz głębokie upośledzenie codziennego funkcjonowania niż w większości przypadków 
depresji nie-poudarowej. 

Nie można jednak w klarowny sposób rozgraniczyć, które objawy depresyjne są skutkiem 
udaru i uszkodzenia mózgu, a które psychologiczną reakcją na traumatyczne doświadczenie 
udaru i wynikającą z niego niepełnosprawność. Etiologia (przyczyny, pochodzenie) poudaro-
wej depresji jest złożona i uwzględnia kombinację czynników biologicznych oraz psychospo-
łecznych (takich jak przedchorobowe cechy osobowości pacjenta, jego style radzenia sobie 
ze stresem, jakość wsparcia ze strony bliskich czy poziom niepełnosprawności spowodowanej 
udarem). Wśród czynników biologicznych wymienia się rozległość uszkodzeń mózgu (praw-
dopodobnie wielkość uszkodzenia jest w przypadku rozwoju depresji poudarowej istotniejsza 
niż miejsce uszkodzenia mózgu) oraz rozregulowanie w obszarze „chemii” mózgu – przede 
wszystkim szlaków noradrenergicznych i serotoninergicznych. Większe prawdopodobieństwo 
pojawienia się PSD związane jest m.in. z ciężkim przebiegiem udaru, większym stopniem po-
udarowej fizycznej niepełnosprawności, poważniejszym uszkodzeniem funkcji poznawczych 
(zwłaszcza obecnością afazji – upośledzenie zdolności do ekspresji i/lub rozumienia języka), 
samotnością oraz występowaniem zaburzeń depresyjnych jeszcze przed udarem.

A czy można jakoś poudarową depresję leczyć? Można i należy. Farmakoterapia depresji 
poudarowej nie odbiega istotnie od tej stosowanej w przypadku nie-poudarowych zaburzeń 
depresyjnych. Większej uwagi wymaga z pewnością dobór leków psychiatrycznych, ponieważ 
ważne jest uwzględnienie stanu somatycznego osoby, która przeżyła udar mózgu. Skuteczne 
są także interwencje psychoterapeutyczne (szczególnie w nurcie poznawczo-behawioralnym), 
jednak muszą być one dopasowane do poudarowych możliwości umysłowych pacjenta.
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46. 
Otępienie w przebiegu zakażenia HIV?

Według danych epidemiologicznych opublikowanych na stronie Krajowego Centrum ds. 
AIDS od początku wybuchu epidemii w 1985 r. do 30.12.2019 r. w Polsce potwierdzono za-
każenie HIV u ponad 25,5 tys. osób, z czego u 3751 osób doszło do rozwoju AIDS, a 1428 
pacjentów zmarło. Szacuje się natomiast, że rzeczywista liczba osób zakażonych HIV może 
być nawet 2-3 razy wyższa. Blisko 50% zakażonych to osoby w 2. dekadzie życia, 74% za-
każonych  to  ludzie w wieku  produkcyjnym  (20-49  lat),  a  co  czwartą  zakażoną  osobą  jest 
kobieta. Obecnie najwięcej zakażeń w Polsce następuje drogą ryzykownych kontaktów hete-
roseksualnych. Na świecie średnio co 6 sekund ktoś zakaża się HIV, a co 9 sekund ktoś umiera 
z powodu AIDS. 

Zakażenie HIV rzadko w opinii publicznej kojarzone jest z obecnością dysfunkcji poznaw-
czych,  a  jednak  zaburzenia  neuropoznawcze  niestety  są  powszechne wśród  osób  żyjących 
z HIV. Otępienie związane z zakażeniem HIV wystąpi u ok. 10-15% wszystkich zakażonych 
i nawet u 50% chorych na zaawansowanym etapie AIDS, z kolei lżejszego stopnia upośledze-
nie  funkcji poznawczych występuje u ok. 60% osób zakażonych HIV. HAD (HIV-associa-
ted dementia) jest obecnie najczęstszą przyczyną zespołów otępiennych w populacji poniżej 
40. r.ż. i może być jedynym objawem AIDS.

Różnego rodzaju problemy umysłowe, ruchowe i dotyczące zachowania, które są spowodo-
wane HIV określa się zbiorczo jako „spektrum zaburzeń neuropoznawczych związanych z HIV” 
(ang. HIV-associated neurocognitive disorder, HAND). W tym obszernym „worku” znajdują się 
również otępienia wywołane HIV (HIV-associated dementia, HAD). Co ważne, zmiany w funk-
cjonowaniu poznawczym nie są (jak niegdyś sądzono) spowodowane „tylko” wtórnymi „mó-
zgowymi” skutkami niewydolności układu immunologicznego (np. zapaleniem mózgu o różnej 
etiologii czy guzami), ale już „samą obecnością” wirusa w układzie nerwowym. 

HIV ma zdolność przenikania tzw. bariery krew-mózg (BBB – blood-brain barrier), a więc 
wnikania do ośrodkowego układu nerwowego z pomocą zakażonych nim makrofagów i ko-
mórek mikrogleju już na wczesnym etapie zakażenia. O ile zdaje się nie atakować neuronów 
(komórek nerwowych) bezpośrednio, to jednak inicjuje różnego rodzaju toksyczne procesy 
uszkadzające mózg (np. uwalnianie neurotoksyn, niekorzystne zmiany w metabolizmie glu-
kozy, przewlekły stan zapalny). Badanie metodą rezonansu magnetycznego wykazuje obec-
ność zmian strukturalnych – obserwuje się różnego nasilenia zaniki kory mózgowej,  istoty 
białej, struktur centralnych oraz wynikające z powyższych poszerzenie układu komorowego. 
Wirus „zasiedla się” prawdopodobnie w całym mózgu, ale szczególnie zdaje się „lubić” pod-
korowe okolice czołowe. 

W przypadku braku odpowiedniego  leczenia HAD postępuje zwykle bardzo agresyw-
nie  –  przeciętny  czas  przeżycia  chorych  wynosi  ok.  6-9  miesięcy.  Spektrum  zaburzeń  
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poznawczych w HAD jest bardzo szerokie i zmienne, co wynika z globalnego, „rozlanego” 
i przede wszystkim (zwłaszcza w początkowych etapach) podkorowego uszkodzenia mózgu 
(w przeciwieństwie do bardziej „lokalnie” rozwijających się otępień, jak np. w przebiegu 
choroby Alzheimera). Obserwuje się deficyty dotyczące tak naprawdę wszystkich funkcji 
umysłowych  (głównie  pamięci,  uwagi  i  funkcji wykonawczych)  oraz  spowolnienie  psy-
chomotoryczne. Występują także zaburzenia zachowania, psychiczne (objawy depresyjne, 
maniakalne, psychotyczne, bezsenność / nadmierna senność) i ruchowe. 

Oficjalne kryteria diagnostyczne zaburzeń poznawczych związanych z zakażeniem HIV 
zostały opracowane przez National  Institute of Mental Health  (NIMH)  i National  Institute 
of Neurological Diseases and Stroke. Kryteria te pozwalają wyróżnić 3 poziomy „ciężkości” 
upośledzenia  funkcjonowania  umysłowego  w  spektrum  zaburzeń  neuropsychologicznych 
związanych z HIV:

1.  Bezobjawowe zaburzenia neuropoznawcze związane z HIV (ANI → HIV-associated 
asymptomatic neurocognitive impairment) – występują ubytki w minimum dwóch do-
menach neuropsychologicznych, jednak są na tyle lekkie, że nie wpływają w istotny 
sposób na codzienne funkcjonowanie chorego. 

2.  Łagodne zaburzenia neuropoznawcze związane z HIV (MND → HIV-associated mild 
neurocognitive  disorder)  –  występują  deficyty  łagodne  /  umiarkowane  w  zakresie 
minimum dwóch domen neuropsychologicznych, które wpływają negatywnie na co-
dzienne funkcjonowanie chorego. 

3.  HIV-otępienie (HAD → HIV-associated dementia) – występują umiarkowane / cięż-
kie zaburzenia w minimum dwóch domenach neuropsychologicznych upośledzające 
w istotnym stopniu codzienne funkcjonowanie chorego. 

Leczenie otępienia w przebiegu zakażenia HIV polega przede wszystkim na zwalczaniu 
pierwotnej przyczyny problemu, a więc obniżaniu poziomu wirusa w organizmie (przez sto-
sowanie terapii antyretrowirusowej, HAART – highly active antiretroviral therapy). Leki te 
jednak przenikają z krwiobiegu do mózgu z  różną skutecznością w związku z czym układ 
nerwowy stanowi rodzaj bezpiecznego rezerwatu dla wirusa. Stosuje się także leki „klasycz-
nie” używane w terapii zespołów otępiennych, m.in. memantynę czy rywastygminę. Otępie-
nie w przebiegu zakażenia HIV  jest przykładem tzw. otępienia wtórnie zwyrodnieniowego 
– mózg, mimo że nie jest docelową „ofiarą” HIV, dostaje niejako rykoszetem. Wystąpieniu 
tego rodzaju zespołu otępiennego możemy zatem zapobiegać (przez działania zapobiegające 
zakażeniu się HIV) lub minimalizować wpływ zakażenia HIV na funkcje poznawcze – przez 
wczesne wykrycie zakażenia oraz szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia. 

Testy w kierunku obecności HIV można w Polsce wykonywać anonimowo, bezpłatnie 
i  bez  skierowania w  punktach  konsultacyjno-diagnostycznych,  które  obecne  są w więk-
szości  dużych miast w Polsce – pełna  lista dostępna  jest  na  stronie Krajowego Centrum 
ds. AIDS (https://aids.gov.pl/pkd/).
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47. 
Demencja – wiedzieć i rozpoznać jak najwcześniej

Wrzesień  ogłoszony  został  przez  organizację Alzheimer’s  Disease  International  (ADI) 
Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera, a Światowy Dzień Choroby Alzheimera przy-
pada na 21. września. Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii jest „Demencja – wiedzieć 
i rozpoznać jak najwcześniej”, a celem – jak co roku – podnoszenie społecznej świadomości 
na temat choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych.

Stanowią one bowiem ogromny (i wciąż rosnący) problem zdrowotny i społeczny – obec-
nie na świecie z otępieniem żyje ponad 46 milionów osób, w samej Polsce ponad pół miliona. 
Zespół otępienny (jak większość przewlekłych i nieuleczalnych chorób) dotyka nie tylko cho-
rego, ale także wszystkich jego bliskich i cały zespół specjalistów. W „problem” zaangażowa-
nych jest w związku z tym wiele więcej osób niż te ujęte w statystykach. 

I chociaż choroby otępienne są lub będą problemem niemal nas wszystkich, to w dalszym 
ciągu  społeczna  świadomość na  ich  temat  jest  znikoma. Nadal zdarza  się,  że nawet osoby 
mające  jakieś wykształcenie medyczne, mylą zespół otępienny ze zdrowym starzeniem się 
mózgu i zbywają chorobę słynnym „no w tym wieku to już normalne”. Niestety osoby podsu-
mowane tym zdaniem mają małe szanse na otrzymanie prawidłowego rozpoznania i wdroże-
nie adekwatnej farmakoterapii i oddziaływań pozafarmakologicznych. Nadal zbyt wiele osób 
trafia  na  pierwszą wizytę  diagnostyczną,  będąc  już w  ewidentnie  umiarkowanym  stadium 
otępienia. Nadal zbyt wielu chorych nie trafia do specjalisty w ogóle.

A dlaczego to takie ważne, aby diagnoza i ewentualne leczenie dostały zainicjowane jak 
najwcześniej  po  zauważeniu  niepokojących  objawów?  Po  pierwsze  pod  zespół  otępienny 
może podszywać się wiele innych patologicznych stanów, jak np. guzy mózgu, najróżniejsze 
zaburzenia krążenia mózgowego, niedobory witamin i wodno-elektrolitowe, zaburzenia hor-
monalne, wodogłowie normotensyjne czy zaburzenia psychiczne (np. depresja). Wyłapanie 
powyższych problemów na wczesnym etapie daje szansę na całkowite wyleczenie lub przy-
najmniej redukcję objawów. 

Po drugie – jeśli okaże się, że faktycznie mamy do czynienia z jakimś zespołem otępien-
nym, to wczesne jego zdiagnozowanie pozwala na szybkie wdrożenie farmakoterapii i szere-
gu oddziaływań pozafarmakologicznych. U ok. 2/3 chorych widoczne jest wyraźne spowol-
nienie postępu choroby po zastosowaniu odpowiedniej farmakoterapii, a także możliwe jest 
zredukowanie objawów zaburzeń zachowania, które często towarzyszą otępieniu. Przynosi to 
ulgę i choremu, i jego opiekunom. Nie możemy nikogo wyleczyć z otępienia, ale zawsze da 
się zrobić coś, aby poprawić komfort życia i chorego, i jego bliskich. 

Co jednak najważniejsze wczesna diagnoza i terapia dają choremu i jego bliskim więcej cza-
su – więcej czasu na przeorganizowanie życia i dostosowanie go do dynamiki choroby, więcej 
czasu na załatwienie ogromu spraw formalnych, urzędowych, prawnych czy majątkowych;  
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więcej czasu na psychiczne przygotowanie się do tego, co będzie się działo dalej oraz więcej 
czasu do spędzenia z chorym. Dzięki otoczeniu pacjenta i jego rodziny odpowiednią opieką 
czas ten może znacząco zyskać na jakości. 

Dlatego lepiej jest wiedzieć i rozpoznać jak najwcześniej. Jeśli  tylko zauważymy jakieś 
niepokojące objawy u siebie lub kogoś bliskiego, zgłośmy się do specjalisty (najlepiej psy-
chiatry, psychologa, geriatry, neurologa) mającego wiedzę z zakresu chorób otępiennych. Nie 
dajmy się zbyt łatwo zbyć pobieżnym stwierdzeniem „w tym wieku to normalne” (zwłaszcza, 
że jest potężna różnica między choćby i 90-latkiem zdrowym a chorym otępiennie). Wiele po-
mocnych informacji można znaleźć również na stronie internetowej i profilu Facebook’owym 
Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. 
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Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie 

ŁTA jest organizacją zajmującą się osobami chorującymi na choroby otępienne oraz ich 
rodzinami. 

Stowarzyszenie istnieje od roku 1994, a Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Cho-
rych na Alzheimera dla 20 osób prowadzony przez Towarzystwo od 1998 roku. Przez prawie 
30 lat wypracowaliśmy dużo dobrych metod i dobrych praktyk pracując z chorymi oraz ich 
opiekunami i całymi rodzinami. 

Prowadząc dom dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otę-
piennymi, zapewniamy podopiecznym: specjalistyczną opiekę; konsultacje lekarza psychia-
try; indywidualne zajęcia z psychologiem i logopedą; terapię zajęciową, arteterapię, muzyko-
terapię; rehabilitację ruchową; domową atmosferę, życzliwość i akceptację.

Dla rodzin i opiekunów oferujemy pomoc psychologiczną – grupę wsparcia oraz organizu-
jemy spotkania informacyjne w zakresie:

• przebieg choroby, charakterystyka deficytów poznawczych i zaburzeń zachowania
• sposoby radzenia sobie z zaburzeniami zachowania i trudnościami w opiece i pielę-

gnacji
• pomocy ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
• wiedzy na temat ubezwłasnowolnienia i aspektów prawnych opieki
• wiedzy dotyczącej niepełnosprawności;
Spotkania są  tematyczne i prowadzone przez fachowców w danej dziedzinie. Podczas 

spotkań z opiekunami organizowane są warsztaty terapii zajęciowej dla ich podopiecznych. 
Jest  to bardzo potrzebna forma wsparcia, ponieważ wielu opiekunów nie ma możliwości 
zapewnienia opieki i pozostawienia chorego w domu.

Dodatkowo naszym celem jest edukowanie społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat 
choroby Alzheimera, która  jest podstawą do zrozumienia przebiegu choroby  i umiejętnej 
opieki. Brak wiedzy i zrozumienia powoduje marginalizację chorych i ich opiekunów. Część 
pozyskiwanych środków finansowych między innymi z 1% wykorzystujemy na kampanie 
edukacyjne nie tylko w naszym województwie.

Stowarzyszenie jest członkiem organizacji Alzheimer Polska.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną www.alzheimer-lodz.pl
Oraz z informacjami o bieżących wydarzeniach na FB: facebook.com/AlzheimerLodz 
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Autorka, Sonia Cieślik

Ukończyłam psychologiczne studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim oraz pody-
plomowe  studia  kwalifikacyjne  z  diagnozy  i  terapii  neuropsychologicznej  na Uniwersyte-
cie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od początku 2018  roku pracuję  jako psycholog 
w Łódzkim Towarzystwie Alzheimerowskim, w latach 2017-2020 związana byłam również 
z oddziałem neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu. Moje zain-
teresowania i doświadczenie zawodowe skupiają się przede wszystkim wokół problematyki 
diagnostyki i terapii zaburzeń funkcji poznawczych.
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Partnerzy-Sponsorzy 

SeniorApp

https://seniorapp.pl/
Jesteśmy aplikacją SeniorApp opartą na prostym i intuicyjnym systemie codziennej pomo-

cy dla osób potrzebujących. Aplikacja, w łatwy, szybki i bezpieczny sposób, umożliwia zna-
lezienie wsparcia w swoim sąsiedztwie. Jednocześnie, pozwala osobom chcącym pomagać 
na zaoferowanie swojej pomocy, aktywizuje także osoby bezrobotne i daje szansę na dodat-
kowy dochód. Od niedawna prowadzimy także Fundację SeniorApp, której misją jest m.in.: 
tworzenie programów mających na celu przełamywanie barier w dostępie do technologii dla 
osób wykluczonych,  aby  umożliwić  im  sprawne  poruszanie  się w  świecie  cyfrowym. Ze-
spół SeniorApp organizuje szkolenia z obsługi urządzeń mobilnych i bezpieczeństwa w sieci. 
Tworzymy społeczność ludzi z różnych dziedzin, którzy dzielą się swoim czasem i umiejęt-
nościami, by pomagać innym. Planujemy stały rozwój naszej platformy i jej dostosowywanie 
do aktualnej sytuacji oraz pojawiających się potrzeb osób, które wymagają wsparcia i opieki.

Sklep VITESICARE 
https://vitesicare.com/pl/ 
Jesteśmy  polskim  producentem  specjalistycznej  odzieży  dla  osób  starszych,  leżących, 

osób z dysfunkcją ruchu, przewlekle chorych (m.in. dla osób z chorobą Alzheimera lub de-
mencją), oraz osób z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z zaburzeń lub zniekształceń 
ciała. Specjalistyczna odzież powstała we współpracy z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi. 
Przeprowadzone prace badawczo rozwojowe oraz szerokie konsultacje z placówkami opie-
kuńczo-leczniczymi, pozwoliły na określenie potrzeb  i preferencji zarówno opiekunów jak 
i  pacjentów. Naszym  celem  jest  ułatwienie  pracy  opiekunów  przy  codziennej  pielęgnacji, 
a  jednocześnie zapewnienie wygody i poczucia komfortu podopiecznym. Stawiamy przede 
wszystkim na funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowników.
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 Ośrodek Comfort Life Ujazd  

https://www.demencjastarcza.pl/ 
Serdecznie  zapraszamy  do  kontaktu  Rodziny  po-

szukujące dla swoich bliskich opieki, rehabilitacji i pie-
lęgnacji oraz pomocy w przypadku chorób  takich  jak 
demencja i Alzheimer. Wyróżnia nas serdeczne podej-
ście, korzystny stosunek cen do jakości oraz dogodne 
położenie - 35 minut jazdy samochodem od Łodzi.

Nowoczesny ośrodek opieki całodobowej w Ujeź-
dzie.  Troskliwa  opieka  dla  seniorów,  osób  chorych  i  niepełnosprawnych.  Nadzór  lekarski 
i rehabilitacja.

Nasza oferta to:
–  całodobowa opieka nad osobami starszymi w ramach pobytów długoterminowych i krót-
koterminowych

–  fachowa rehabilitacja
Osobom zainteresowanym bardzo  chętnie  udzielimy wszelkich  informacji. Zapraszamy 

do zadawania pytań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
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