
Choroba Alzheimera, czyli Sherlock Holmes potrzebny od zaraz. 

Definicja. 

 Według Popularnej Encyklopedii Powszechnej (2001) „Choroba Alzheimera – wolno 

rozwijająca się choroba, polegająca na rozlanym zwyrodnieniu i zaniku kory mózgu. Choroba 

Alzheimera wiąże się z ubytkiem neuronów i obniżeniem przekaźnictwa cholinergicznego,  

w którym neuroprzekaźnikiem jest acetylocholina. Objawami jej są: narastanie otępienia, 

bezradności i zaburzeń pamięci, ponadto mogą wystąpić objawy neurologiczne, takie jak 

afazja, parkinsonizm, uogólnione drgawki. Zmiany mają charakter nieodwracalny, prowadzi 

do całkowitego otępienia, zaburzeń pamięci i orientacji. Występowała zwykle między 50 a 60 

rokiem życia, obecnie rozpoznawana jest również w młodszym wieku i znacznie częściej niż 

dawniej. Nie jest dotychczas znana etiologia choroby Alzheimera, ani jej skuteczne leczenie”. 

Obecnie obserwuje się, że u większości ludzi choroba ta rozwija się po 65 roku życia. Jeżeli 

pojawia się wcześniej, to zwykle ma bardziej dynamiczny przebieg i stan zdrowia szybciej się 

pogarsza. 

 

Pierwsze symptomy choroby. 

 

Choroba ta dotknęła  bliską mi osobę. Na użytek tego artykułu nazwę ją „Stokrotka”. 

Dlaczego tak? Bo stokrotka jest  powszechnie uprawiana jako roślina ozdobna w ogrodach?  

A choroba Alzheimera też „robi się” coraz bardziej powszechna. Może dotknąć każdego, 

niezależnie od płci, wykształcenia, uprawianego zawodu, miejsca zamieszkania, itd. Diagnoza 

o chorobie Alzheimera została postawiona 4 lata temu. 

            Nie pamiętam, kiedy to było, ale dawno temu, gdy powiedziałam do męża: 

- Nie ufam Stokrotce. 

- Dlaczego? 

- Bo zbyt szybko odpowiada na moje pytania. Jeszcze nie zdąży przeanalizować sedna 

pytania, a już odpowiada. Coś jest nie tak! 

Znajomi mówili nam, że Stokrotka często samotnie spaceruje, nie inicjuje kontaktów z innymi 

ludźmi, chociaż gdy się nadarzą, to ich nie unika. Ale będąc w odwiedzinach, nie orientuje 

się, że już powinna zakończyć wizytę. Zawsze była bardzo uważna w tych sprawach. Coś jest 

nie tak! Minęło trochę czasu. Stokrotka doznała zawału mięśnia sercowego, po dwóch 

miesiącach kolejnego. Była w szpitalu. Gdy wróciła do domu, przeżyła chwile paniki, bo nie 

pamiętała, gdzie w jej domu jest łazienka, czy sypialnia. Ale uspakajała siebie, że po pewnym 

czasie wszystko wróci do normy. I wróciło. Po trzecim zawale lekarze zdecydowali o operacji 

serca. Po pięciu miesiącach wróciła do swojego domu, a ja razem z nią. Zaproponowałam, że 

posprzątam jej mieszkanie, umyję okna. Odpowiedziała, że nie trzeba, bo niedawno to sama 

zrobiła, jakieś dwa tygodnie temu. Dezorientacja w czasie? Coś jest nie tak! Stokrotka coraz 

mniej czytała, coraz mniej rozumiała z treści filmów, czy programów telewizyjnych. Nie 

umiała zorganizować sobie czasu. Nudziła się. Na propozycję, żeby przeglądnęła swoje 

przepastne szafy i szuflady i powyrzucała niepotrzebne rzeczy, odpowiedziała: „Ale ja nie 



wiem, co jest niepotrzebne.” Zrozumiałam, że ma problem z myśleniem analitycznym. 

W sklepie czuła się zagubiona. Widziała mnóstwo produktów na półkach, ale po etykietach 

nie rozpoznawała ich, nie wiedziała, na co ma ochotę. Stojąc przy kasie była zdenerwowana, 

coraz gorzej oceniała wartość pieniędzy. Przestała wychodzić sama z domu. Lubiła krótkie 

wyjazdy z nami, ale po południu już robiła się niespokojna, bo chciała wracać do domu. Noc 

spędzana poza swoim domem, mimo naszej obecności, powodowała u niej panikę, bo 

budząc się w nocy, nie wiedziała gdzie jest.  

Ślad pamięciowy. 

Zaczęła zapominać rozmieszczenia przedmiotów w domu. Rozpoczął się proces 

ciągłego szukania, bo nie odstawiała przedmiotów na swoje stałe miejsce. Jednocześnie 

twierdziła, że ktoś był u niej w domu i daną rzecz zabrał. Zrozumieliśmy, że Stokrotka nie ma 

już śladu pamięciowego. Każdemu zdarza się nie pamiętać, co jadł na obiad, ale pamiętamy, 

że zjedliśmy obiad. Stokrotka już po chwili nie pamięta, co robiła. Ma pamięć „minutową”. 

Nie umie odpowiedzieć na proste pytania, bo nie ma odniesienia do tego, co robiła przed 

chwilą, np.:  Gdzie dała talerzyk? Czy wypiła herbatę? Często powtarza te same pytania lub 

informuje mnie o tym samym fakcie nawet kilka razy dziennie. Nauczyłam się spokojnie 

reagować i odpowiadać wielokrotnie. Zaczyna mieć problem z ciągami zautomatyzowanymi: 

liczeniem powyżej 19, nazwami dni tygodnia, miesięcy, pór roku, słowami modlitwy. Oprócz 

tego, że często szukamy potrzebnych w danej chwili przedmiotów, bo ciągle są  

w innych miejscach, to jeszcze analizujemy po „znakach szczególnych”, że Stokrotka podjęła 

jakieś nieoczywiste działanie. Widząc np. klucze na stole, które zawsze były w jej torebce, 

wiemy, że była „akcja torebka”. Stokrotka od pewnego czasu umieszcza w torebce różne 

rzeczy, np.  koszulę nocną, talerzyki, czasopisma, ręczniki. Na pytanie dlaczego to spakowała, 

odpowiedziała, że gdy pójdzie do domu, to będzie jej to potrzebne. Zdarza się, że będąc  

w swoim domu chce wyjść, żeby iść do domu.  Zaczyna mieć problem z identyfikowaniem 

miejsca, w którym jest – dezorientacja w przestrzeni. Ma potrzebę utrzymania ładu 

zewnętrznego. Może próbuje w ten sposób osiągnąć ład wewnętrzny? Wszystkie przedmioty 

będące na stole, czy blacie kuchennym (talerze, kubki, sztućce, gazety) natychmiast są 

chowane, ale często w różne miejsca, czyli, jak pisałam wyżej, ciągle szukamy ich, gdy są 

potrzebne. Stół, blat kuchenny, zlewozmywak zawsze są puste i przetarte, łóżko równo 

pościelone, poduszki porządnie poukładane. Faktem jest, że zawsze była osobą 

zorganizowaną i dokładną.  

Pole widzenia. 

 Wydaje się, że zawęża jej się pole widzenia. Nie dostrzega tego, co jest nieco dalej, 

nie penetruje wzrokiem otoczenia, aby znaleźć jakiś przedmiot. Obserwowałam to również  

u niektórych dzieci, z którymi pracowałam jako logopeda. Zaburzone było widzenie 

brzegowe na rzecz widzenia centralnego. Obecnie podkreśla się, że nagminne korzystanie ze 

smartfonów utrudnia rozwój widzenia brzegowego. Ale to temat na inny artykuł.  

W wywiadzie Michaliny Kaczmarkiewicz z gerontopedagogiem Marleną Meyer  pt. 



„Zapomnieć życie” (miesięcznik W DRODZE 2018 Nr 05)przeczytałam, że pole widzenia może 

zawęzić się do widzenia maskowego, jak przez maskę do nurkowania lub lornetkę. Żeby 

zrozumieć trudność takiego widzenia, spróbujmy przez chwilę poruszać się po swoim 

mieszkaniu w masce do nurkowania lub patrząc przez lornetkę. Trudne? Stokrotka 

potrzebuje czasami nakierowania na wspólne pole uwagi. Aby skupić jej uwagę na talerz  

z jedzeniem, wskazuje go ręką i mówię „Smacznego, to dla ciebie” i trwam w tym geście, aż 

spojrzy na talerz. Jeżeli podczas obiadu sięga np. tylko po ziemniaki na talerzu, to przesuwam 

go tak, żeby zobaczyła jeszcze mięso i warzywa. Staram się, aby jedzenie było kolorowe  

i odróżniało się od barwy talerza, a talerz od barwy stołu. 

Mowa 

 Poważnym problemem są nasilające się trudności z komunikacją werbalną. Możemy 

tu mówić o afazji, jako neurologicznym następstwie zmian w mózgu z powodu choroby 

Alzheimera. Problem dotyczy zapominania pojęć i rozkodowania ich znaczenia, (objaw afazji 

amnesycznej), co powoduje coraz słabsze rozumienie mowy i trudności z budowaniem 

wypowiedzi. Stokrotka nieadekwatnie dobiera słowa. Pomoc w postaci podpowiedzi 

pierwszej sylaby nie skutkuje, nie przywołuje pojęcia. Skraca wyrazy lub skleja dwie sylaby  

z dwóch różnych słów, stosuje niewłaściwy szyk wyrazów w zdaniu. Jeżeli nasz dialog trwa  

w określonej sytuacji i wzmocniony jest bodźcami wzrokowymi, to Stokrotce łatwiej jest 

zrozumieć o co mi chodzi, a mnie rozkodować jej odpowiedź. Natomiast, gdy chce sama 

przekazać słownie jakieś swoje spostrzeżenie lub pytanie, to trudno nam już się nawzajem 

zrozumieć (np. Możeć ci pożać? – chyba pytała, czy może mi pomóc.). Jeszcze niedawno 

umiałam odczytać sens jej wypowiedzi, ale teraz używa coraz mniej znaczących słów, 

szczególnie w zakresie czasowników, nagminnie myli przymiotniki (np. Herbata jest ciężka – 

chciała powiedzieć „gorąca”.) oraz rzeczowniki (np. Boli mnie noga –  

a pokazuje na rękę.). Kolejne umiejętności, które zostały utracone to czytanie i pisania. 

Aktualnie Stokrotka czyta wolno, sylabami, przekręcając niektóre litery. Czyta bez 

zrozumienia. Te trudności dyslektyczne to kolejny objaw afazji.  Nie pisze samodzielnie, tylko 

odwzorowuje po literze, jeszcze umie się podpisać. Taki stan jest charakterystyczny dla 

postaci agrafii spowodowanej zaburzeniem analizy słuchowej dźwięków mowy przy 

jednoczesnym zachowaniu zdolności przepisywania.  

Plan działania. 

 Stokrotka ma przeświadczenie, że wiele rzeczy robi w domu sama. Faktycznie, wiele 

rzeczy jeszcze umie wykonać, ale tylko wówczas, gdy „użyczę jej mojej kory przedczołowej”, 

to znaczy zaplanuję i zaprogramuję jej działanie i pokieruję jej czynnościami za pomocą 

bardzo prostych poleceń, np.: 

- daję nożyk do warzyw i ogórek i pokazując jak to zrobić, mówię: „Pokrój ogórek”, 

- daję ścierkę i wskazując półkę, mówię: „Pościeraj kurze”. Każdą półkę muszę wskazać 

oddzielnie. 



Polecenie bardziej złożone, np. „Nalej soku malinowego do herbaty”  jest już za trudne, więc 

rozkładam je na dwa proste:  1 „Weź sok malinowy.” 2 „Nalej do herbaty.” Ten sposób 

komunikacji, za pomocą bardzo prostych poleceń, skutecznie stosowałam w mojej pracy  

z dzieckiem z autyzmem.  Oczywiście mogę to wszystko zrobić sama, ale jak długo będzie to 

możliwe, staram się Stokrotkę uaktywniać, żeby czuła swoje sprawstwo. Ponadto każde 

podjęte działanie aktywizuje mózg, niesie konieczność celowego poruszania się, 

przemieszczania w mieszkaniu, a ruch polepsza krążenie krwi w organizmie i dotlenia mózg. 

Kolejny widoczny  problem, to rozpoznawanie zastosowania rzeczy, należących do tej samej 

kategorii, np. ręcznik do ciała i do naczyń, ubrania dzienne i nocne. Stokrotce nie przeszkadza 

chodzenie w ciągu dnia w koszuli nocnej lub spania w sweterku i spodniach. Dlatego rano  

i wieczorem pomagam jej przy toalecie ciała i w przebieraniu się, przygotowuję stosowne 

ubrania i czekam, aż się przebierze. W zakresie jedzenia umie tylko posmarować sobie chleb 

masłem i nalać wody do szklanki. Dlatego przygotowuję jej śniadanie, obiad i kolację, a po 

posiłkach podaję lekarstwa. Żeby zachęcić do picia (wiadomo, że starsze osoby piją za mało 

napojów), podaję każdą tabletkę oddzielnie, mówię na co działa i czekam, aż ją popije wodą. 

Wówczas zwykle udaje się jej wypić całą szklankę wody. Reglamentuję jej słodycze, bo jest  

w stanie zjeść np. całą paczkę „Delicji”. Mózg Stokrotki jest coraz mniej wydolny i może nie 

rozpoznawać już uczucia głodu i sytości, dlatego wymaga pomocy w tym zakresie. 

Emocje. 

 Nasza relacja z intelektualnej ewoluuje w stronę emocjonalnej. Mniej rozmawiamy, 

bo jest to trudne, ale uśmiechamy się do siebie, przytulamy, głaskamy, obejmujemy się na 

pożegnanie. Dawniej Stokrotka była bardziej oschła i stroniła od takich gestów. Teraz je 

przyjmuje i odwzajemnia. Istotne jest dla mnie, aby nasza relacja w danym momencie była 

dla niej przyjemna i bezpieczna. Zapomina osoby z dalszego i najbliższego otoczenia, nie 

pamięta ich imion i powiązań rodzinnych, czy koleżeńskich. Ale po jej reakcjach widać, kogo 

lubi, komu ufa, a w czyjej obecności robi się niespokojna. Nie pamięta swojej przeszłości, nie 

ma wspomnień. Tematu poruszanego przed chwilą nie umie powiązać z następnym. Więc 

wytłumaczenie czegokolwiek jest trudne. Staram się obserwować jej zachowania, aby poznać 

samopoczucie. I wsłuchuję się, gdy mówi, że coś ją boli. Bo na pytanie: Czy coś cię boli? 

Zwykle odpowiada, że nic. Lubi, gdy jesteśmy z nią, ale potrzebuje też samotności. Gdy za 

dużo się dzieje np. sprzątamy, porządkujemy zakupy, przemieszczamy się między 

pomieszczeniami, to zaczyna się niepokoić i czuję, że chce żebyśmy już poszli i nie robili 

zamieszania. Zaczyna tracić poczucie bezpieczeństwa. Za dużo się dzieje, to ją rozprasza. 

Wybijamy ją z jej rutyny.  

Posumowanie. 

 Przy tylu trudnościach w codziennym funkcjonowaniu i obserwując stały regres, 

zauważam, że łatwo przekroczyć tę subtelną granicę między przedmiotowym  

a podmiotowym traktowaniem osoby chorej. To człowiek, który czuje i prawdopodobnie ma 

świadomość problemów. Ostatnio Stokrotka powiedziała: Ja to powinnam sama, ale nie 



umiem. Ważne jest, żeby ciągle pamiętać, że mamy do czynienia z człowiekiem, wprawdzie 

chorym, ale człowiekiem, a nie tylko jego otępieniem. Musimy uczyć się siebie nawzajem. 

Nie walczę z objawami, tylko szukam sposobów na poprawienie funkcjonowania  

w systemie/obliczu choroby. Obserwujemy u Stokrotki narastające trudności  

i dostosowujemy rodzaj i zakres naszej pomocy. Jeszcze mieszka sama, ale odwiedzamy ją 

trzy razy dziennie. Na razie  taka pomoc jest skuteczna. Wiemy, że choroba będzie 

postępowała. Co przyniesie przyszłość? Zobaczymy. 

Miałam potrzebę podzielenia się moimi obserwacjami, z nadzieją, że choć jedno 

zdanie z tego artykułu będzie pomocne dla kogoś, kto opiekuje się osobą z chorobą 

Alzheimera. 

      

        Dorota Szymura 

           (emerytowany logopeda PPP) 

 


