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PROBLEMY OPIEKUŃCZE ORAZ MOŻLIWE 
METODY LECZENIA ZACHOWAWCZEGO  

U OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

Nursing problems and possible methods of conservative  
treatment in patients with Alzheimer’s disease
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A- przygotowanie projektu badania (study design),   B- zbieranie danych (data collection),   C- analiza statystyczna (statistical analysis),   
D- interpretacja danych (data interpretation),   E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),   F- opracowanie piśmiennictwa 
(literature search),   G- pozyskanie funduszy (funds collection)

Streszczenie
choroba alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia, która występuje u ludzi powyżej 60 roku życia. Dotyczy pacjentów 
na całym świecie i znacznie częściej chorują na nią kobiety. Podczas sprawowania opieki nad osobami chorymi powstaje 
wiele problemów, do których zaliczyć należy: podawanie posiłków, utrzymanie higieny osobistej, wypoczynek, pielęgnacja 
odleżyn, samoopieka, zachowania agresywne pacjenta. Postępujące zaburzenie komunikacji wraz z rozwojem choroby jest 
przyczyną błędów w długoterminowej opiece pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego. niewątpliwie przejawem 
choroby utrudniającym pielęgnację i usprawnianie pacjentów są stany lękowe. Powyższe zaburzenia, a także znaczne ogra-
niczenie funkcji poznawczych wpływają negatywnie zarówno na pacjenta, jak i na jego opiekunów. Przeciwdziałanie im ma 
na celu poprawę jakości życia pacjentów, opiekunów oraz usprawnienie rehabilitacji stosowanej na poszczególnych etapach 
otępienia. Przykładowe metody leczenia zachowawczego mają na celu trening niezaburzonych funkcji poznawczych oraz 
zapobieganie długotrwałym skutkom unieruchomienia. Sprawowanie wydajnej opieki nad pacjentami z chorobą alzheimera 
jest uzależnione od jej poziomu i jakości, a także od współpracy personelu medycznego w ujęcie holistycznym. Pełnoprawni 
opiekunowie zazwyczaj zmagają się z problemami na tle zdrowotnym (depresja, zespół wypalenia zawodowego), finansowym 
(brak środków na utrzymanie chorego i własne), dlatego niezbędne jest zaoferowanie im różnorodnych metod wsparcia. 
wskazanie docelowych punktów opieki długoterminowej na terenie Polski również należy uznać za niezbędne.
Słowa kluczowe: choroba alzheimera, opieka, metody, komunikacja, profilaktyka, rehabilitacja, wsparcie opiekunów

Summary:
alzheimer’s disease is the most frequently occurring dementia which affects people over 60. it is present worldwide and 
affects females more often than males. During nursing over the affected a lot of different problems arise including feeding, 
hygiene, relaxation, treating sores, self care and aggressive behaviors. The main reason for the problems is the progressive 
communication difficulties and the progression of the disease itself. The symptom of the disease which makes nursing more 
troublesome is also the anxiety of the patients. The disorders mentioned above and additionally limited cognitive functioning 
have a negative influence both on the patients themselves and the caretakers.  Dealing with the problems ought to be aimed 
at the improvement of patients’ life quality and the rehabilitation used at different stages of dementia. Some examples of con-
servative treatment include training of unaffected cognitive functions and preventing the effects of longer immobilization. 
Efficient nursing over the alzheimer patients depends on its level and quality, as well as the cooperation of the whole health 
care team under the principles of a holistic approach. 
Legal guardians usually face health problems such as depression and professional burnout syndrome as well as  financial 
problems as shortage of money for a living. Therefore, it is indispensible to ensure various supporting matters. it might also 
appear inevitable to suggest long drawn nursing homes for such patients in Poland. 
Keywords: alzheimer’s disease, nursing, methods, communication, rehabilitation, guardians’ support. 
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Wstęp

choroba alzheimera jest najczęstszą postacią otę-
pienia. Stanowi od 50% do 75% wszystkich demencji. 
wykazano wyraźny wzrost częstości jej występowania 
wraz z wiekiem. Szczególnie w przedziale pomiędzy 
65. a 85. rokiem życia. wyróżnia się dwie postacie 
choroby (alzheimer disease – aD): aD występujący 
przed 65. rokiem życia oraz aD o późnym początku 
lub starczy, jeżeli rozpoczyna się po 65. roku życia. 
Rozpowszechnienie choroby alzheimera powyżej 
65. roku życia wynosi 5%, z kolei powyżej 80. roku 
życia - 20%. Znaczny wzrost populacji ludzi w danym 
przedziale wiekowym powoduje wzrost zapadalności 
na tę chorobę. Liczbę chorych na świecie szacuje się 
od 15 do 21 milionów. w Polsce populacja powyżej 65. 
roku życia stanowi około 4,26 miliona osób. Prognozuje 
się , że w roku 2030 będzie liczyć prawie 8 milionów, 
co w przybliżeniu da liczbę 240 000 tysięcy chorych 
w naszym kraju [1-3].

Cel pracy

Przedstawienie problemów pielęgnacyjno-uspraw-
niających w chorobie alzheimera oraz możliwe działania 
podejmowane przez personel medyczny.

Główne problemy pielęgnacyjno- uspraw-
niające

wymienione zostaną wszystkie główne problemy 
powstające przy sprawowaniu opieki nad osobami 
z chorobą alzheimera w kolejności zgodnej z zapro-
ponowanymi działaniami mającymi na celu ich rozwią-
zanie bądź zminimalizowanie. Uwagę skupić należy 
na takich problemach, jak: zachowania agresywne, 
komunikacja, zaspokojenie podstawowych potrzeb 
biologicznych, odleżyny, utrzymanie samoopieki, 
współpraca holistyczna, wsparcie dla opiekunów. 

Metody stosowane w  określeniu i rozwią-
zywaniu problemów  

określenie najważniejszych problemów pielę-
gnacyjno-usprawniających pacjenta i problemów 
pełnoprawnych opiekunów nastąpiło na podstawie 
przeglądu artykułów naukowych i podręczników 
metodycznych. opiekun pracujący z  pacjentem 
w zaawansowanym otępieniu powinien przestrzegać 
określonych standardów opieki. należy dokonać oceny 
potrzeb odżywiania, wydalania, higieny osobistej, 
odpoczynku, samorealizacji. w dokonaniu oceny 
czynności życia dnia codziennego (aDL) w przypadku 
chorób alzheimera wykorzystuje się trzy pospolite 
skale: skalę aDL w Demencji Blesseda, kwestionariusz 
aktywności funkcjonalnej (FaQ) i skalę Bristol. Diagnoza 
pielęgniarska powinna obejmować przeprowadzenie 
wywiadu z najbliższą rodziną na temat pacjenta oraz 
przeprowadzenie badania podmiotowego i przed-

miotowego. Po dokonaniu diagnozy pielęgniarskiej 
możliwe jest profesjonalne planowanie i wdrożenie 
planu opieki. następnym standardem jest umiejęt-
ność komunikacji, edukacja w zakresie samoopieki, 
zapewnienie adaptacji, bezpieczeństwa i wypoczynku 
oraz opieka fizyczna nad pacjentem [4-7]. 

Działania podejmowane przez opiekunów 
w rozwiązywaniu wyżej wymienionych 
problemów

Do głównych problemów powstających podczas 
sprawowania opieki zaliczyć należy zachowania agre-
sywne, których rozwiązanie ma na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa pacjentowi oraz jego opiekunom. 
Pacjenci często rozmawiają z osobami, których znają 
lub znali, lecz w chwili prowadzenia rozmowy ich nie 
ma. nie należy tłumaczyć choremu, iż jest w błędzie, 
ponieważ będzie to źródłem dodatkowej agresji. 
Dobrym rozwiązaniem może być oglądanie razem 
z pacjentem zdjęć z przeszłości. należy zadbać o od-
powiednie otoczenie chorego, które nie będzie działać 
na pacjenta prowokująco, np. zmniejszyć jaskrawe 
oświetlenie, ograniczyć pośpiech, hałas. w pokoju 
chorego należy umieścić  jego ulubione przedmioty. 
Pacjent powinien mieć ułatwioną możliwość przemiesz-
czania się np. z pokoju do łazienki. Pokój powinien być 
przestronny, a okna i drzwi balkonowe odpowiednio 
zabezpieczone. nie należy pytać pacjenta o przyczyny 
kłopotów z pamięcią, np. Dlaczego Pan nie pamięta?, 
ani też zwracać się do niego w 3 osobie (mówienie 
o nim w jego obecności) [8, 9 ].

Dobrym postępowaniem w minimalizowaniu wy-
stępowania zachowań agresywnych jest zastosowanie 
muzyki. Muzyka działa jako bodziec terapeutyczny 
zmieniając pozytywnie stan emocjonalny pacjenta 
oraz pozwala ograniczyć lek i stres dręczący osoby 
cierpiące na choroby otępienne. Muzyka wzmacnia 
również komunikacje werbalną i niewerbalną pacjen-
tów. należy jednak podkreślić, iż zastosowanie muzyki 
w terapii wymaga wiedzy na temat działania psychiki 
ludzkiej. nieodpowiednie dostosowanie dźwięków 
do stanu pacjenta może przynieść odwrotne skutki, 
powodując znaczne  nasilenie  stanów lękowych. Dobrą 
metodą stosowaną przez opiekunów jest relaksacja 
w połączeniu z metodami wyobrażeniowymi (metoda 
projekcyjna muzykoterapii) [10, 11].

Studium przypadku (opis przypadku na 
podstawie piśmiennictwa) [12]

Posłużę się  przypadkiem pewnej osiemdziesię-
cioletniej kobiety chorującej na demencję, u której 
zaczęły występować zaburzenia pamięci krótkotrwałej, 
podobnie jak w przypadku objawów w początkowej 
fazie choroby alzheimera. Rodzina postanowiła umieścić 
kobietę w szpitalu psychiatrycznym dziennego pobytu. 
Po 6 miesiącach pobytu kobiecie zaproponowano 
uczestnictwo w zajęciach grupowych z muzykotera-
pii. na początku pacjentka była splątana i zlękniona. 
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Kiedy grupa zaczynała śpiewać kobieta zaczynała się 
uśmiechać i śpiewać razem z nimi. wraz z upływem 
czasu, mimo trudności w komunikacji werbalnej za 
pomocą słów, potrafiła śpiewać i tworzyć piosenki. 
Była spokojna i czuła się swobodnie. na powyższym 
przykładzie widać, jak ważne jest stosowanie muzyki 
w długoterminowej opiece i leczeniu zachowawczym 
u tych osób oraz, jak istotne jest jak najdłuższe pod-
trzymywanie kontaktów społecznych poprzez terapie 
zajęciowe. Z całą pewnością działania te wpływają 
stymulująco na obszary mózgu nieobjęte procesem 
chorobowym, pozwalając zachować jak najdłużej nie-
zaburzone funkcje poznawcze, a poprzez plastyczność 
neuronów opóźnić rozwój choroby. 

Problemy pacjenta i działania podejmo-
wane przez opiekunów

Kolejnym problemem jest trudność w nawiązaniu 
kontaktu z chorym. niezwykle ważne jest zatem  stwo-
rzenie warunków ułatwiających komunikacje chorego 
z otoczeniem. należy liczyć się ze świadomością chorego 
oraz nawiązywać z nim spokojny kontakt werbalny 
i niewerbalny (zmiana tonu wypowiadanych słów, 
mowa ciała) - wtedy umożliwi to zrozumienie jego 
podstawowych potrzeb, używać prostych, krótkich 
zdań oraz zwracać się do pacjenta z jedną prośbą lub 
poleceniem. nawiązując kontakt z pacjentem musimy 
pamiętać, aby nie robić tego z zaskoczenia. Uzasadnione 
wydaje się rozpoczęcie komunikacji w sytuacji „face to 
face”, popartej delikatnym dotykiem [13, 14].

Studium przypadku (opis przypadku na 
podstawie piśmiennictwa) [15] 

Przyjrzyjmy się pewnej sytuacji z życia wziętej. 
opiekuna obudził w nocy hałas. osoba ta wyszła na 
korytarz, aby zorientować się, co się dzieje, wtedy 
przy drzwiach wejściowych zobaczyła swojego ojca. 
Podchodząc do niego od tyłu zaczęła spokojnym 
półgłosem mówić, aby wracał do łóżka. nagle została 
uderzona. Jest to typowy przykład pokazujący, że osoby 
cierpiące na chorobę alzheimera miewają nasilone 
stany halucynacyjne, dlatego nie należy podchodzić 
do nich z zaskoczenia, gdyż może to spowodować 
reakcję obronną ze strony pacjentów i nasilenie za-
chowań agresywnych [16].

warto jako niekonwencjonalną metodę reha-
bilitacyjną przytoczyć hortiterapie -ogrodoterapie. 
Umożliwia ona redukcje objawów otępienia (lęk, 
zachowanie agresywne), a w połączeniu ze stoso-
wanymi ćwiczeniami  oddechowymi, ćwiczeniami 
czynnymi wpływa na  poprawę ogólnej kondycji 
pacjenta poprzez zwiększenie ruchomości w stawach 
i poprawę krążenia. Hortiterapie stosuje się w sposób 
indywidualny lub grupowy, przy czym za każdym 
razem pamiętać należy o indywidualnym doborze 
ćwiczeń w zależności od stadium otępienia danego 
pacjenta. Poprzez wykonywanie prostych grupowych 
prac ogrodniczych pacjenci podtrzymują zdolności 

komunikacyjne i funkcjonowanie społeczne. Szybko 
uzyskiwane efekty pracy ogrodowej są źródłem po-
zytywnych emocji, które są generowane w układzie 
limbicznym mózgowia. należy podkreślić, iż ogro-
doterapia jest kompleksowo stosowana z  innymi 
nowoczesnymi metodami fizjoterapii. Godna uwagi 
jest metoda wykorzystująca opór elastyczny zgodnie 
z regułą Roberta Hook’a w specjalistycznych aparatu-
rach do ćwiczeń. Jej głównym celem jest zwiększenie 
zakresu ruchów w stawach ćwiczonych części ciała, 
zwiększenie wartości siły i wytrzymałości mięśniowej, 
polepszenie stanu funkcjonalnego pacjenta oraz 
działanie przeciwbólowe. aparatury te umożliwiają 
wykonywanie ćwiczeń kinezyterapeutycznych (izoto-
niczne, koncentryczne, ekscentryczne, izometryczne, 
samowspomagane)  i są sprzężone z odpowiednimi 
programami komputerowymi, które dokonują pomia-
rów i analizy uzyskanych wyników terapeutycznych, 
umożliwiając w ten sposób dostosowanie parametrów 
zabiegu (natężenie, częstotliwość, siła, czas) indywidu-
alnie do każdego pacjenta, wykorzystując maksymalne 
możliwości jego organizmu [17].

Problemy pacjenta i działania podejmo-
wane przez  opiekunów

istotne są również problemy w zakresie zaspokoje-
nia podstawowych potrzeb biologicznych, takich jak: 
karmienie, utrzymanie higieny osobistej, wypoczynek 
oraz pielęgnacja i leczenie odleżyn. Zaburzony proces 
połykania uniemożliwia podawanie pokarmów i leków 
drogą doustną. Pacjentowi należy założyć sondę i przez 
nią podawać pokarm, jeśli występują zaburzenia połyka-
nia. Gdy przełyk jest niedrożny, lekarz zleca wykonanie 
przetoki (PEG). Podczas problemów z myciem trzeba 
informować  pacjenta o wykonywanej czynności (np. 
teraz będziemy myć głowę ), przechodząc następnie 
do mycia. Rany zabezpieczamy tak, aby pacjent nie 
miał do nich dostępu, stosując odzież ochronną lub 
opaski ograniczające dostęp do rany.

Zaakcentować należy problem leczenia i powstawania 
odleżyn, gdyż dotyczy on głównie drugiego i trzeciego 
stadium choroby. następuje wtedy znaczne zmniejsze-
nie ich aktywności ruchowej. nierzadko bywa tak, iż 
pacjenci w tym stanie są stale przytwierdzeni do łóżka. 
Stosowanie ćwiczeń kinezyterapeutycznych (czynne, 
bierne, wspomagane) ma na celu przeciwdziałanie 
skutkom długotrwałego unieruchomienia poprzez  
zwiększenie ruchomości w stawach, zwiększenie tonusu 
spoczynkowego mięśni szkieletowych, jak i pobudzenie 
ich do pracy. Pionizacje pacjenta wykonuję się, np. 
poprzez zmianę pozycji z leżenia do siadu na łóżku 
(z opuszczonymi kończynami dolnymi) lub za pomocą 
stołu pionizacyjnego,  na którym utrzymuje się pozy-
cję stojącą. Powinno się zadbać o poprawę krążenia 
poprzez nacieranie okolic ciała najbardziej narażonych 
na ucisk, środkami zapobiegającymi maceracje skóry 
i poprawiającymi krążenie (balsamy hipoalergiczne, 
spirytus 70% ) oraz zmiany pozycji ciała co dwie godzi-
ny w dzień i co cztery w nocy. niezbędne w leczeniu 
ran lub owrzodzeń jest zastosowanie, w zależności 
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od stopnia zaawansowania rany, poszczególnych 
grup opatrunków. w przypadku ran słabo sączących 
stosuję się opatrunki hydrożelowe, hydrokoloidowe 
i alginianowe. Gdy występują rany trudno gojące, 
które wymagają oczyszczenia, stosuję się opatrunki 
z superabsorbentem. Z kolei na rany niezainfekowane 
o różnym stopniu wysięku należy zastosować opatrunki 
piankowe. Trzeba również pamiętać o stosowaniu 
materaców i poduszek przeciwodleżynowych znaj-
dujących się na liście refundowanych przedmiotów 
przez narodowy Fundusz Zdrowia [9, 18-20].

Kolejne problemy dotyczą podtrzymania sa-
moopieki. Rozwiązanie ich ma na celu wyrobienie 
nawyków higienicznych, żywieniowych, a  także 
podtrzymanie umiejętności dbania o siebie. w planie 
działania uwzględnić należy wykonywanie zabiegów 
higienicznych oraz  podawanie posiłków o stałych po-
rach. należy prowadzić edukację pacjenta w zakresie 
czynności samoobsługowych [7, 21].

Problemy opiekuńcze nad osobami z chorobą 
alzheimera polegają również na trudności w synchro-
nizowaniu pełnej współpracy pomiędzy członkami 
zespołu medycznego, a pełnoprawnym opiekunem. 
ciężkie, a czasami niemożliwe jest, aby w ściśle okre-
ślonym czasie i z równie wysokim zaangażowaniem 
współpracował ze sobą cały zespół medyczny i opiekun. 
Stwarza to problem w uzyskaniu w pełni wydajnej opieki 
holistycznej. Dobrym rozwiązaniem jest ułatwienie 
kontaktu opiekunom z zespołem medycznym oraz ich 
edukacja w zakresie odczuwania i odbierania potrzeb 
pacjenta, połączona z nauką  ergonomicznych metod  
pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych [22-24].

Możliwości wsparcia dla opiekunów

co jest istotne z punktu widzenia wsparcia opieku-
nów zajmujących się osobami z aD? Przede wszystkim 
zasoby rodziny, czyli możliwości jakimi ona dysponuje. 
w skład zasobów rodziny wchodzą mechanizmy zma-
gania się. często osobami chorymi zajmują się bliscy, 
nie wszyscy bowiem decydują się na umieszczenie 
chorych w ośrodkach leczniczych pobytu stałego (lęk 
przed złym traktowaniem). niezbędne jest wtedy wza-
jemne wspieranie się i współdziałanie w rozdzieleniu 
obowiązków pielęgnacyjno-opiekuńczych pomiędzy 
członkami rodziny. niezwykle ważne jest też wsparcie 
społeczne (informacyjne, materialne, emocjonalne). 
należy również uwzględnić: pomoc psychologa (miejsca 
przebywania chorego, ZoLE, DPS’y, szpitale), integra-
cję osób, które zmagają się z tym samym problemem 
(miejsce pobytu osób chorych, fora internetowe, 
portale społecznościowe, zwierzanie się z problemów 
personelowi medycznemu) [25-29].

Podsumowanie

na podstawie opisu przypadku pacjentów z cho-
robą alzheimera ukazano problemy występujące 
podczas niewłaściwego sprawowania opieki. Doko-
nując wnikliwej analizy objawów zaproponowano 

metody pielęgnacyjno-rehabilitacyjne możliwe do 
realizacji zarówno na oddziałach opieki długotermi-
nowej, jak i w  warunkach środowiskowych. Umiejętne 
wdrożenie metod pielęgnacyjno-usprawniających 
umożliwia poprawę stanu funkcjonalnego pacjenta, 
pośrednio wpływając na stan emocjonalny opieku-
nów i zmniejszając natężenie negatywnych bodźców 
stresogennych. 
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