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CHOROBA ALZHEIMERA - 
PIERWSZE OBJAWY
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Istotny objaw dotyczy także zmiany zachowania 

i stanu psychicznego osoby chorej: pojawiać się 

może apatia, spadek aktywności i obniżony nastrój. 

Czujność otoczenia powinny również wzbudzać 

pierwsze zaobserwowane problemy chorego 

związane z mową. Wypowiedzi pacjenta mogą 

stawać się coraz krótsze, z ograniczonym 

słownictwem, w trakcie rozmów może mu wręcz 

brakować słów.

Początki Alzheimera bywają nie zauważane przez otoczenie - wydają się one mało znaczące, 

nie powinny jednak być bagatelizowane. Prawidłowa diagnoza pozwala na znaczne spowolnienie 

postępów choroby, choć na razie, niestety, nie udaje się jej wyleczyć.

Koniecznie po zaobserwowaniu pierwszych objawów należy zgłosić się do lekarza, gdyż wiele 

z nich może oznaczać inną chorobę lub postępujący deficyt. 

Pierwsze objawy stanowią tzw. łagodne zaburzenia poznawcze (mild cognitive impairment, MCI). 

Pojawiają się one pod postacią skarg na niewielkie zaburzenia pamięcioraz innych funkcji 

poznawczych, jednak codzienne prawidłowe funkcjonowanie jest na tyle zachowane, że 

nie pozwala na rozpoznanie otępienia.

Kolejne etapy postępu choroby stają się już bardziej zauważalne. Chory podczas jednej rozmowy 

może kilkukrotnie pytać o to samo. Często nie pamięta, gdzie położył jakieś przedmioty albo 

zapomina co robił dosłownie przed chwilą (np. nie wie, czy parę minut wcześniej umył ręce).

U chorego mogą pojawiać się problemy z orientacją przestrzenną - bywa, że zapomina jakim 

tramwajem /autobusem może dojechać do domu, czy jak dojść do pobliskiego sklepu.

JAK ZABEZPIECZYĆ BLISKĄ OSOBĘ, 

GDY ZACZYNA MIEĆ KŁOPOTY 

Z PAMIĘCIĄ I ORIENTACJĄ?

Gdy tylko zaobserwuje się u bliskiej osoby 

problemy z pamięcią i orientacją - trzeba zacząć 

działać. Chory koniecznie musi trafić na konsultację 

do lekarza geriatry lub neurologa. 



3. Dodatkowo konieczne jest:
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Jednocześnie warto samemu wspomóc bliską osobę w walce o spowolnienie choroby i jak 

najdłuższe utrzymanie dobrego stanu. Pomocne mogą być w tym proste gry planszowe, krzyżówki, 

puzzle itp., ale również każda aktywność, która do tej pory sprawiała choremu przyjemność 

i dawała satysfakcję.

Powoli jednak warto również przygotowywać mieszkanie do funkcjonowania w nim osoby 

z zaburzeniami pamięci i orientacji. Zmiany należy wprowadzać krok po kroku, ale systematycznie, 

aż do pełnego przystosowania mieszkania chorego. 

Ważne, by mieszkanie stopniowo przystosowywać do każdego etapu postępującej choroby 

(np. na początku nie ma sensu likwidowanie zbyt dużej ilości przedmiotów, bo może to 

spowodować poczucie wyobcowania u chorego). 

1. Przestrzeń powinna być oczyszczona ze zbędnych 

przedmiotów, które mogą wprowadzać zamęt, 

na wierzchu powinny zostać nieliczne rzeczy 

absolutnie niezbędne, bądź znaczące. 

2. Dotychczasowy ogólny rozkład mebli w mieszkaniu 

powinien pozostać bez zmian. W celu uniknięcia 

zdezorientowania chorego najlepiej byłoby 

wprowadzać wszelkie zmiany stopniowo. 

W przypadku chorych “spacerujących” należy

pochować taborety, stołki i inne przedmioty, o które 

chory może się potknąć.

usunięcie dywanów, dywaników lub wykładzin (chorzy mogą się o nie potknąć, dodatkowo

utrzymanie ich w czystości przy potencjalnym zanieczyszczaniu się chorego jest niemożliwe)

zabezpieczenie materaca podkładami, a kanap i foteli – ochraniaczami (gdy zdarza się problem 

ze zgłaszaniem potrzeb fizjologicznych)

zabezpieczenie kaloryferów, ostrych krawędzi parapetów, stołów (uderzenie o nie głową może 

być bardzo niebezpieczne)

zabezpieczenie okien i balkonu przed możliwością samodzielnego otwarcia przez chorych

zabezpieczenie drzwi przed możliwością samodzielnego otwarcia od środka (wymiana zamków 

na otwierane na klucz z obu stron, żeby zdezorientowana osoba nie wyszła z domu 

bez kontroli rodziny)

zabezpieczenie gniazdek elektrycznych i wystających kabli

zabezpieczenie włączników gazu – najlepiej poprzez ściąganie pokręteł lub założenie 

specjalnych blokad 

zabezpieczenie wszystkich szafek i szuflad, w których znajdują się potencjalnie niebezpieczne 

przedmioty, bądź zamknięcie ich poza zasięgiem chorych (noże, widelce, ostre przedmioty, 

środki chemiczne np. wybielacz rozpuszczalnik, kret). 

uniemożliwienie dostępu do ważnych przedmiotów (pieniądze, dokumenty itp.)

zlikwidowanie bądź ustawienie poza zasięgiem chorego przedmiotów tłukących się, ostrych 

oraz potencjalnie niebezpiecznych.
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4. Leki, chemia domowa oraz wszystkie środki i produkty potencjalnie niebezpieczne powinny być

 umieszczone w zamykanej na klucz szufladzie bądź kasetce, całkowicie poza zasięgiem chorego.

5. Miejsca umieszczenia przedmiotów ważnych dla 

osoby chorej (przedmiotów do higieny, pilota do 

telewizora, okularów, czasopism, ubrań itp.) 

powinny być stałe. W przypadku przenoszenia ich 

przez chorego - w miarę możliwości należy 

odkładać je na poprzednie, ustalone miejsce.

6. Osoba chora powinna mieć zawsze w kieszeni 

przy sobie kartkę z imieniem, nazwiskiem, adresem 

oraz danymi opiekuna. 

Jest to niezbędne na wypadek niekontrolowanego 

oddalenia się chorego z miejsca zamieszkania.

7. Chory poruszając się po domu powinien nosić stabilne kapcie o mocnej podeszwie, wiązane lub

 - najlepiej - na rzepy. Klapki bądź miękkie kapcie wsuwane są niewskazane. Zalecane jest również 

stopniowe przechodzenie do używania ubrań wkładanych przez głowę bądź zapinanych na rzepy 

w miejsce guzików i zamków.

8. Komunikacja z osobą chorą powinna odbywać się na zasadzie pytań, na które można 

odpowiedzieć “tak” bądź “nie” (np. “czy chcesz zupę?” zamiast “co byś zjadł?”). Podczas rozmowy 

najlepiej utrzymywać kontakt wzrokowy i mówić spokojnym głosem (podniesiony głos może być 

zinterpretowany jako agresja).

9. Dostarczanie maksimum informacji pomaga w poprawieniu orientacji osób chorych. Dlatego 

dobrze jest w widocznym miejscu umieszczać ważne informacje, np. gdzie kto wychodzi, o której 

wróci. Do tego celu można użyć dużej tablicy z zaokrąglonymi rogami.

10.  W tym samym celu dobrze jest umieścić w widocznym miejscu duży kalendarz, na którym 

regularnie będą skreślane upływające dni. Pomaga to choremu w zachowaniu ogólnej orientacji 

w czasie.

11. Ważny jest w miarę stały i regularny rytm dnia. Stałość i przewidywalność poprawiają poczucie 

bezpieczeństwa u osób, które ze względu na chorobę i tak czują się zdezorientowane. Stałe 

godziny posiłków, przyjmowania leków, wstawania i kładzenia się spać - stały plan dnia powinien 

być umieszczony w widocznym miejscu (np. na wspomnianej tablicy).

12. Wskazane jest jak najrzadsze korzystanie przez chorego w ciągu dnia z łóżka. Powinno ono 

służyć tylko i wyłącznie do spania w nocy. Ewentualne krótkie drzemki w ciągu dnia mogą mieć 

miejsce w fotelu.

13. W przypadku aktywnych nocy nie należy pozwalać na odsypianie w dzień. Aktywizowanie 

chorego w ciągu dnia pozwoli przywrócić normalny rytm. aktywność nocna może pojawiać się 

częściej, gdy pozwala się odespać bezsenną noc. 
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14. Absolutnie konieczne jest podzielenie opieki 
nad chorym na kilka osób. Włączanie do pomocy 
innych członków rodziny, sąsiadów, wynajętej 
opiekunki czy opieki społecznej – każda droga 
uzyskania pomocy jest bezcenna i poprawia jakość 
i skuteczność sprawowanej opieki.
15. Stałe przebywanie opiekunów w środowisku 
osób chorych jest na dłuższą metę obciążające 
psychicznie i szkodliwe. Konieczne jest, aby 
opiekunowie również dbali o siebie i korzystali 
z każdej wolnej chwili, aby się zrelaksować 
i odpocząć – najlepiej poza mieszkaniem. 

Czytanie książki, oglądanie telewizji, słuchanie audiobooków, relaksacyjna kąpiel - każda dostępna 

w tych okolicznościach możliwość jest bezcenna. Samopoczucie i zdrowie opiekunów są kluczowe

dla zapewnienia chorym odpowiedniej opieki.  

16. Konieczne jest stałe konsultowanie się opiekunów z prowadzącym chorego lekarzem 

(neurologiem / geriatrą). Ważne jest, by podczas wizyty opowiedzieć o niepokojących objawach 

(np. bezsenność w nocy) tak, by neurolog mógł odpowiednio zareagować zmieniając lek 

lub jego dawkę. 

17. Istnieje szereg ćwiczeń, dzięki którym sprawność intelektualna chorego może być 

podtrzymywana. Gry i ćwiczenia pamięciowe, zwykłe puzzle, ćwiczenia polegające na sprawdzaniu

podstawowej wiedzy (np. rozpoznawanie kolorów, nazywanie przedmiotów). Podobną funkcję 

może też spełniać rozmowa. Ważne jest, aby taki trening prowadzić codziennie (ale nie codziennie 

za pomocą tych samych narzędzi). Równie istotne jest - w miarę możliwości - codzienne 

wykonywanie prostych ćwiczeń fizycznych, spacerowanie bądź jakakolwiek forma ruchu (choćby 

spacer po mieszkaniu).

18. Pierwsze, z czego rezygnuje osoba chora, to zabawa i czynności, które dotąd sprawiały 

przyjemność. Ważne jest, by opiekun inicjował sytuacje, które były dotąd dla chorego źródłem 

radości i pozwalały utrzymać dobry stan psychiczny. W trakcie choroby mogą się pojawić nowe 

formy zabawy i przyjemności. Należy je podtrzymywać. 

19. Zachowanie sprawności chorego możliwe jest dzięki ćwiczeniom różnych funkcji. Dlatego też 

opiekunowie nie powinni wyręczać osoby chorej do momentu absolutnej konieczności. Tak więc 

osoba chora powinna jak najdłużej samodzielnie jeść, ubierać się, utrzymywać podstawowy 

porządek wokół siebie, itp., opiekun zaś pełni w tym przypadku tylko funkcję pomocniczą. 
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Poradnik został przygotowany w ramach projektu:

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych

(numer projektu: RPMP.09.02.02-12-0446/17)

finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego 2014-2020 w kwocie 2 770 209,58 PLN.
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na podstawie wytycznych autorstwa Agaty Ptasznik-Czyż - psychologa
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www.pelna-zycia.pl
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30-507 Kraków, ul. Celna 6
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Gmina Miejska Kraków

www.krakow.pl

www.wsparciekrakow.pl
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