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Jak pacjenci z chorobą Alzheimera opisują osoby, 
miejsca i sytuacje? Charakterystyka trudności 

w zakresie komunikacji językowej 
w umiarkowanej fazie otępienia

StreSzczenie

W artykule dokonano charakterystyki trudności w zakresie komunikacji językowej u osób 
z chorobą Alzheimera (w umiarkowanym stadium otępienia), biorąc za podstawę wyniki badań em-
pirycznych odnoszących się do opisu jako formy wypowiedzi mówionej, zrealizowanych w gru-
pie 60 osób w ramach projektu badawczego pt. „Narracja i jej zaburzenia w przebiegu choroby  
Alzheimera. Skala sprawności narracyjnych jako technika diagnostyczna w otępieniu alzheime-
rowskim” (kierownik projektu: A. Domagała; 39 konkurs projektów badawczych Ministerstwa  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NN104 155339). W stosunku do ustaleń prezentowanych w ca-
łościowym opracowaniu monograficznym poświęconym problematyce narracji (Domagała 2015) 
w niniejszym artykule porównano możliwości pacjentów z odniesieniem do różnych rodzajów opi-
su (postaci, wnętrza, sytuacji) w aspekcie makro- i superstruktury tekstu. W aspekcie superstruk-
turalnym wykazano największe trudności w przypadku opisu miejsca. Jednocześnie w przypad-
ku opisu miejsca badani mieli mniejsze trudności ze wskazaniem tematu wypowiedzi, dokonaniem  
generalizacji niż w przypadku opisu osób oraz opisu sytuacji.
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SUMMARY

The paper presents difficulties in linguistic communication in Alzheimer’s patients (in the 
moderate stage dementia) on the basis of empirical studies concerning description as a form of 
spoken utterance, conducted in a 60-person group as part of the research project ‘Narrative and 
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Its Disorders in the Course of Alzheimer’s Disease. The Scale of Narrative Skills as a Diagnostic 
Technique in Alzheimer’s Dementia’ (project manager: Dr Aneta Domagała; the 39th Competition 
of Ministry of Science and Higher Education for research projects NN104 155339). In relation to 
the findings presented in the comprehensive monograph on the problems of narrative (Domagała, 
2015), the present paper compares the abilities of patients with regard to different kinds of descrip-
tion (of persons, interiors, situations) from the angle of the macro- and superstructure of text. From 
the superstructural perspective the greatest difficulties were shown in the case of describing a place. 
At the same time, when describing a place the subjects had lesser difficulties with indicating the 
theme of an utterance and making generalizations than in the case of descriptions of persons and 
descriptions of situations.

Key words: Alzheimer’s disease, linguistic communication, description, spoken utterance

WpROWADzENIE

Badania nad chorobą Alzheimera, w ostatniej dekadzie prowadzone na za-
chodzie, wielowymiarowo poszerzyły wiedzę o procesie chorobowym i obja-
wach otępienia w tej najpowszechniej występującej na świecie chorobie otępien-
nej. Otworzyły się nowe możliwości jej diagnozowania, z ukierunkowaniem na 
etap bezobjawowy/przedkliniczny/prodromalny oraz z uwzględnieniem atypo-
wych manifestacji choroby, obok jej postaci klasycznej (tu: kryteria IWG, IWG-2 
oraz NIA-AA – Dubois i in. 2007, 2014, 2016; McKhann i in. 2011; Carrilloa i in. 
2013)1. Nie oznacza to jednak zmniejszenia zainteresowania zaawansowaną po-
stacią choroby w obszarze logopedii i pokrewnych dyscyplin naukowych. za-
sadnicze znaczenie działań logopedy wiąże się bowiem z wdrażaniem terapii na 
etapie klinicznym, adekwatnie do stopnia zaawansowania choroby – aktualnego  
poziomu funkcjonowania językowego i szerzej: poznawczego oraz pozapoznaw-
czego pacjenta (Domagała, Sitek, w druku). W praktyce, w naszym kraju, w pla-
cówkach oferujących terapię niefarmakologiczną najliczniejszą grupę podopiecz-
nych z chorobą Alzheimera stanowią osoby z otępieniem w fazie umiarkowanej. 
Ich możliwości komunikacyjne powinny więc zostać rozpoznane w jak najpeł-
niejszy sposób.

1 Chorobie Alzheimera w świetle aktualnych kryteriów diagnostycznych poświęcono osobne 
opracowania, z uwzględnieniem wzmiankowanych tu kryteriów Międzynarodowej Grupy Roboczej 
ukonstytuowanej w celu stworzenia naukowych kryteriów diagnostycznych choroby Alzheimera 
(the International Working Group /IWG/ for New Research Criteria for the Diagnosis of Alzheimer’s 
Disease) pod kierunkiem Bruno Dubois oraz kryteriów Narodowego Instytutu Badań Starzenia 
i Stowarzyszenia Alzheimerowskiego (NIA/AA) Guy’a M. McKhann’a i współpracowników (Do-
magała, Sitek, w druku; Sitek, w druku).
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pROBlEMATYKA BADAń

W niniejszym artykule podjęto problematykę opisu jako formy wypowiedzi 
mówionej w chorobie Alzheimera w fazie umiarkowanej, by określić sprawno-
ści komunikacyjne pacjentów ważne z punktu widzenia funkcjonowania w ży-
ciu codziennym (tu: wypowiadania się na temat osób, miejsc, sytuacji). Opis to 
elementarna forma wypowiedzi – mechanizm przypisywania przedmiotom pew-
nych właściwości stanowi podstawową czynność poznawczą umysłu ludzkiego 
(Witosz 1997, 2001). W nawiązaniu do ustaleń B. Witosz, z uwagi na kryterium 
przedmiotu opisywanego, zasadniczo należy wskazać trzy różne rodzaje tekstów 
opisowych: opisy osób (tu: opis wyglądu zewnętrznego; opis postawy; opis uczuć 
i przeżyć wewnętrznych); opisy tła zdarzeń (tu: pejzaż; opisy wnętrz i rozmaitych 
przedmiotów) oraz opisy sytuacji.

Jako podstawę analiz wypowiedzi determinowanych gatunkowo przyjęto 
warstwowy model dyskursu, pozwalający wyróżnić jego szczególne reprezenta-
cje i odpowiadające im procesy, w tym poziom reprezentacji sądów oraz poziom 
reprezentacji siatki pojęć (zgodnie z modelem Frederiksena i Breuleuxa, prezen-
towanym w literaturze polskiej przez Osiejuk – 1994). pozwala to zogniskować 
uwagę na treści wypowiedzi pacjenta (aspekcie makrostrukturalnym) oraz orga-
nizacji formalnej (aspekcie superstrukturalnym). W badaniach zachodnich pro-
wadzonych w populacji osób z otępieniem podkreśla się, że różne typy dyskursu  
odmiennie ukazują specyfikę funkcjonowania pacjentów (tu: dyskurs narracyj-
ny, deskrypcyjny, proceduralny, konwersacyjny, objaśniający – Arkin, Mahendra 
2001; Mackenzie 2007), jako że różne typy dyskursu mogą wymagać zaanga-
żowania odmiennych procesów poznawczych oraz odmiennego stopnia wysiłku 
umysłowego (Fleming i Harris 2008). Brakuje jednak badań ukierunkowanych na 
wewnętrzne zróżnicowanie głównych typów dyskursu wyodrębnianych w litera-
turze przedmiotu. W szczególności u pacjentów z chorobą Alzheimera będących 
w umiarkowanym stadium otępienia poprzestaje się na ogólnej charakterystyce 
zaburzeń mowy, bez uwzględniania specyfiki wypowiedzi determinowanych ga-
tunkowo2. zgodnie z tezą ogólną w tym stadium deficyty w zakresie komunikacji 
językowej stopniowo pogłębiają się (z naciskiem na wielorakie zaburzenia spój-
ności wypowiedzi) i z czasem niweczą możliwość porozumiewania się.

W sytuacji niedostatku dociekań szczegółowych, po przeprowadzeniu badań 
własnych w ramach projektu badawczego pt. „Narracja i jej zaburzenia w prze-
biegu choroby Alzheimera. Skala sprawności narracyjnych jako technika dia-
gnostyczna w otępieniu alzheimerowskim” (kierownik projektu: A. Domagała; 

2 Symptomatologię zaburzeń mowy w chorobie Alzheimera przedstawiono w ujęciu stadial-
nym na podstawie literatury anglojęzycznej w części teoretycznej monografii poświęconej spraw-
nościom narracyjnym – Domagała 2015.
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39 konkurs projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go) i dokonaniu całościowej charakterystyki zjawisk dotyczących narracji3, ukie-
runkowano się na ocenę porównawczą sprawności komunikacyjnych pacjentów 
z odniesieniem do różnych rodzajów opisu (postaci, wnętrza, sytuacji) – jej wy-
niki zestawiono w  niniejszym artykule. W stosunku do analiz przeprowadzonych 
uprzednio na potrzeby rozpoznania sprawności narracyjnych w sposób całościo-
wy (a jednocześnie z uwzględnieniem osobnych kategorii oceny zjawisk dla po-
szczególnych rodzajów opisu, zgodnie z ich specyfiką), na potrzeby niniejszego 
opracowania wybrano zjawiska podstawowe, na zbliżonych zasadach podlegające 
ocenie w różnych rodzajach opisu (i dodatkowo zmodyfikowano kategorie oceny 
dla celów analizy porównawczej). Celem postępowania badawczego było usta-
lenie – w odniesieniu do wszystkich badanych rodzajów opisu – jakie są możli-
wości komunikacyjne pacjentów, biorąc pod uwagę następujący zakres zjawisk:

– określanie tematu wypowiedzi,
–  normatywne zachowania językowe oraz zachowania niepożądane w aspek-

cie treściowym wypowiedzi,
– formalna organizacja wypowiedzi.

MATERIAł EMpIRYCzNY

Materiał empiryczny wykorzystany dla potrzeb niniejszego opracowania 
obejmował łącznie 180 próbek wypowiedzi – po 60 próbek dla każdego z zadań 
zaprojektowanych w celu pozyskania od pacjentów:

–  wypowiedzi na temat osób (w założeniu to prototypowo opis postaci – na 
podstawie zdjęcia przedstawiającego dwie osoby, kobietę i dziewczynkę, 
w typowym ujęciu portretowym), 

–  wypowiedzi na temat miejsca (w założeniu to prototypowo opis wnę-
trza – na podstawie zdjęcia przedstawiającego umeblowany typowo pokój 
mieszkalny, stołowy),

–  wypowiedzi na temat sytuacji (w założeniu to prototypowo opis sytuacji 
– na podstawie zdjęcia przedstawiającego mężczyznę i chłopca porządku-
jących pokój).

Materiał empiryczny uzyskano w ramach projektu badawczego w grupie 60 
osób z chorobą Alzheimera w fazie umiarkowanej, zachowując równoliczność 
kobiet oraz mężczyzn – średnia wieku wynosiła 76 lat i 8 miesięcy4.

3 Całościowej prezentacji wyników badań nad narracją dokonano w monografii (Domagała 
2015), w osobnym opracowaniu w ujęciu syntetycznym eksponowano dodatkowo różnice między 
opisem a opowiadaniem (Domagała, w druku).

4 Badania empiryczne zostały przeprowadzone przez autorkę niniejszego opracowania 
w następujących ośrodkach: Ośrodek Naukowo-Badawczo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych  
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REzUlTATY BADAń

I. Określanie tematu wypowiedzi
Na podstawie przeprowadzonych analiz ustalono, czy osoby badane określa-

ją temat wypowiedzi (a/ o osobach, b/ o miejscu, c/ o sytuacji), dokonując genera-
lizacji adekwatnie do prezentowanego materiału zdjęciowego. W tym względzie 
zarejestrowano następujące kategorie zachowań:

0 –  badany poprawnie określa temat, rozpoczynając swą wypowiedź; wska-
zuje na wstępie, że zdjęcie przedstawia odpowiednio:

a/   dwie sportretowane osoby (bez niezgodności odnośnie do ich płci i, ogól-
nie, wieku), np. No widać starszą kobietę z młodszą, czyli domyślam się, 
matka z córką;

b/   pomieszczenie, pokój (ewentualnie z zaznaczeniem, że to jego część lub 
z dookreśleniem, jaki to pokój), np. Wnętrze mieszkania, wnętrze pokoju. 
Domyślam się, stołowego;

c/   dwie osoby (mężczyznę i chłopca) porządkujące pokój, z akceptowal-
nym dookreśleniem w rodzaju: sprzątanie, przeprowadzka, porządkowa-
nie książek, np. Robią porządek.

1 –  badany określa temat w toku wypowiedzi, z nieznacznym opóźnieniem; 
rozpoczynając wypowiedź, napotyka na przeszkody w odbiorze treści 
prezentowanych na zdjęciu bądź w zakresie językowej realizacji wypo-
wiedzi (np. doświadcza trudności z rozpoznawaniem bądź nazywaniem 

Akademii Medycznej we Wrocławiu, z siedzibą w Ścinawie – Oddział psychogeriatrii; Szpital Neu-
ropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego w lublinie – Oddział psychogeriatrii; zakład Opie-
kuńczo-pielęgnacyjny im. Ks. Jerzego popiełuszki w Toruniu – Oddział Dzienny; zakład Opiekuń-
czo-leczniczy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy; zakład Opiekuńczo-leczniczy dla 
Osób z Chorobą Alzheimera w Górnie (Samodzielny publiczny zespół zakładów Opieki zdrowot-
nej im. Jana pawła II); Centrum Alzheimera w Warszawie – Oddział Dzienny oraz Dom pomocy 
Społecznej; Środowiskowy Dom Samopomocy dzielnicy Wola w Warszawie – Świetlica dla Osób 
Chorych na Chorobę Alzheimera; Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zespołem otępien-
nym typu Alzheimera w Krakowie (Małopolskiej Fundacji pomocy ludziom Dotkniętym Choro-
bą Alzheimera); Dom Dziennego pobytu i Terapii dla Osób z Chorobą Alzheimera w płocku; Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w łodzi (łódzkiego Towarzystwa  
Alzheimerowskiego); Ośrodek Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach; Środowi-
skowy Dom Samopomocy typu C (z siedzibą przy ul. Krzemionkowskiej) w Kielcach; Środowisko-
wy Dom pomocy w poznaniu (Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego); Środowi-
skowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera oraz Dom pomocy Społecznej „Kalina” 
w lublinie; Środowiskowy Dom Samopomocy typu C, dla osób z chorobą Alzheimera (z siedzibą 
przy ul. lwowskiej) w lublinie; Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera 
„Mefazja” oraz „Memory” (lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego) w lublinie. Autor-
ka składa tą drogą serdeczne podziękowania dyrekcji oraz wszystkim specjalistom każdego z tych 
ośrodków za pomoc w trakcie realizacji badań. za udział w badaniach dziękuje również pacjentom, 
ich opiekunom i rodzinom.
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osób, wybranych przedmiotów, działań prowadzonych przez osoby, sytu-
acji), które pokonuje samodzielnie lub z nieznaczną pomocą badającego. 

2 –  badany nie określa poprawnie tematu wypowiedzi – w toku wypowie-
dzi osobno odnosi się do poszczególnych osób (bądź tylko jednej z nich), 
do wybranych przedmiotów, ludzkich działań itp., bez generalizacji, lub 
błędnie dokonuje generalizacji na podstawie wybranych szczegółów, np.

a)   o osobach (kobiecie i dziewczynce): Może, no to partia zakochanych […] 
no dwojga zakochanych (w toku wypowiedzi dochodzi badany do wnio-
sku, że to małżeństwo, bo osoby są zadowolone, cieszą się z tego wszyst-
kiego);

b)   o miejscu (pokoju): Na zdjęciu widać ogród, ze ze śniegiem  (badany od 
początku koncentruje się na tym, co widać przez okno, choć ma to znacze-
nie drugoplanowe /tu: przez okno widać drzewo i budynek/);

c)   o sytuacji (mężczyźnie i chłopcu porządkujących pokój): No oni robią 
jakieś może elektryczne sprawy […] Tak, to tu tak jak się jedzie do War-
szawy, światła robią, wie pani (badany opowiada o robotach drogowych 
– prawdopodobnie pod wpływem innej sytuacji, którą skojarzył).

Wyniki analizy ilościowej zawiera tabela 1.

Tabela 1. Określanie tematu wypowiedzi o osobach, miejscu i sytuacji w umiarkowanej fa-
zie otępienia w chorobie Alzheimera (tu: kategorie zachowań: 0, 1, 2 – zgodnie z opisem w tekście)

Kategoria Wypowiedź o osobach
(odsetek badanych)

Wypowiedź o miejscu
 (odsetek badanych)

Wypowiedź o sytuacji
(odsetek badanych)

0 20,00% 36,67% 3,33%

1 65,00% 46,67% 28,33%

2 15,00% 16,67% 68,34%

Jak wskazują dane zawarte w tabeli, najbardziej pożądana kategoria zacho-
wań (0) cechuje mniejszość wypowiedzi pacjentów: w przypadku opisu postaci  
temat poprawnie określa co piąty badany, w przypadku opisu miejsca – średnio 
co trzeci, w przypadku opisu sytuacji – dochodzi do tego zupełnie wyjątkowo. 
Należy zaznaczyć, że problemy z określaniem tematu wypowiedzi nasilają się 
w umiarkowanej fazie otępienia (jeśli wziąć pod uwagę, że na etapie otępienia  
łagodnego większość pacjentów poprawnie określa temat wypowiedzi w przy-
padku opisu postaci /60%/ i opisu miejsca /70%/, a co trzeci we właściwy sposób 
dokonuje generalizacji w przypadku opisu sytuacji – Domagała 2015) .
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II. Wypowiedź w aspekcie treściowym – normatywne zachowania 
     językowe

Odnośnie do treści wypowiedzi najczęstsze kategorie zachowań normatyw-
nych występujące w grupie osób z chorobą Alzheimera w fazie umiarkowanej 
wyeksponowano w tabeli 2 (dla każdego rodzaju opisu po pięć kategorii zacho-
wań o najwyższej frekwencji, wraz z danymi ilościowymi określającymi częstość 
występowania). 

Tabela 2. Wypowiedź w aspekcie treściowym – najczęstsze normatywne zachowania języko-
we w umiarkowanej fazie otępienia w chorobie Alzheimera

Wypowiedź Najczęstsze kategorie zachowań normatywnych Odsetek 
badanych

O osobach

prawidłowe określanie obiektów dostępnych percepcyjnie: osób, także 
części ciała, części garderoby, przedmiotów osobistych 100,00%

prawidłowe określanie cech fizycznych, wyglądu obiektów dostęp-
nych percepcyjnie  96,67%

podawanie cech ewaluatywnych obiektów, także ich części składowych 50,00%
Odwoływanie się do wiedzy o rzeczywistości, ludzkich doświadczeń 
– przywoływanie ogólnych sądów, powszechnie podzielanych opinii, 
przekonań bądź, jeśli to zasadne, wiedzy specjalistycznej

40,00%

Określanie cech psychicznych osób (ewentualnie innych obiektów 
traktowanych jako ożywione), ich emocji, stanów świadomości – bez 
niezgodności w stosunku do tego, co dostępne percepcyjnie

26,67%

O miejscu

prawidłowe określanie obiektów dostępnych percepcyjnie: pomiesz-
czenia i jego części, znajdujących się w nim mebli, przedmiotów użyt-
kowych, także ich części; badany spostrzega i nazywa obiekty (także 
części składowe) przestawione na zdjęciu

100,00%

prawidłowe określanie cech fizycznych, wyglądu obiektów dostęp-
nych percepcyjnie 60,00%

Odwoływanie się do wiedzy o rzeczywistości, ludzkich doświadczeń 
– przywoływanie ogólnych sądów, powszechnie podzielanych opinii, 
przekonań bądź, jeśli to zasadne, wiedzy specjalistycznej

43,33%

podawanie cech ewaluatywnych obiektów, także ich części składowych 36,67%
Wskazywanie wyobrażanych sobie przez badanego przeszłych bądź 
przyszłych działań związanych z danym miejscem; badający w akcep-
towalny sposób uzupełnia to, co jest dostępne percepcyjnie, informa-
cjami „spoza kadru” o tym, co mogło zajść w danym miejscu wcze-
śniej lub dopiero może nastąpić

13,33%

O sytuacji

prawidłowe określanie obiektów dostępnych percepcyjnie: osób (tak-
że części ciała, części garderoby, przedmiotów osobistych), pomiesz-
czenia i jego części, znajdujących się w nim mebli, przedmiotów użyt-
kowych (także ich części); badany spostrzega i nazywa obiekty (także 
części składowe) przestawione na zdjęciu

100,00%
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Wypowiedź Najczęstsze kategorie zachowań normatywnych Odsetek 
badanych

O sytuacji
prawidłowe określanie czynności, stanów aktywności zewnętrznej 
osób przestawionych na zdjęciu, bez niezgodności z tym, co dostęp-
ne percepcyjnie

100,00%

prawidłowe określanie cech fizycznych, wyglądu obiektów dostęp-
nych percepcyjnie 56,67%

Odwoływanie się do wiedzy o rzeczywistości, ludzkich doświadczeń 
– przywoływanie ogólnych sądów, powszechnie podzielanych opinii, 
przekonań bądź, jeśli to zasadne, wiedzy specjalistycznej

56,67%

Określanie cech psychicznych osób (ewentualnie innych obiektów 
traktowanych jako ożywione), ich emocji, stanów świadomości, bez 
niezgodności w stosunku do tego, co dostępne percepcyjnie

25,00%

Ukierunkowując się na zachowania zarejestrowane przynajmniej u połowy 
badanych, stwierdza się, że:

–   W wypowiedziach o osobach pacjenci wskazują najczęściej obiekty (wszy-
scy badani, choć wiele osób w minimalnym tylko zakresie) i ich cechy fi-
zyczne (niemal wszyscy badani, choć wiele osób w minimalnym tylko za-
kresie) oraz cechy ewaluatywne obiektów (połowa badanych). podawanie 
cech ewaluatywnych wyróżnia opis postaci spośród innych rodzajów wy-
powiedzi opisowych (dla porównania: w przypadku opisu miejsca cechy 
ewaluatywne uwzględnia średnio co trzeci pacjent, w przypadku opisu sy-
tuacji jedynie 5% badanych /tu: ze względu na rzadkość tego rodzaju za-
chowań dane nie zostały uwzględnione w tabeli 2/).

–   W wypowiedziach o miejscu pacjenci wskazują najczęściej obiekty (wszy-
scy badani, przynajmniej minimalnym tylko zakresie), dużo rzadziej ich 
cechy fizyczne (jednak pojawiają się one w wypowiedziach ponad połowy 
badanych osób – przynajmniej pojedyncze wskazania). 

–   W wypowiedziach o sytuacji pacjenci określają najczęściej obiekty (wszy-
scy badani, przynajmniej namiastkowo), czynności/ stany aktywności ze-
wnętrznej postaci (wszyscy badani, przynajmniej namiastkowo), podają 
cechy fizyczne obiektów (nieco ponad połowa badanych), wspierają się 
ogólnymi sądami o rzeczywistości, wskazaniami na powszechne ludzkie 
doświadczenia (nieco ponad połowa badanych). Ta ostatnia kategoria za-
chowań, częsta w przypadku opisu sytuacji, rzadziej występuje w przy-
padku innych rodzajów wypowiedzi opisowych (u mniejszości pacjentów 
w przypadku opisu postaci i opisu miejsca). 

Dodatkowo, odnośnie do określania obiektów, będącego podstawą wypowie-
dzi opisowych, dla pacjentów znamienne jest podawanie informacji hipotetycz-
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nych (prawidłowe określanie obiektów dostępnych percepcyjnie, ale z zastrzeże-
niem typu: „nie jestem pewien”, „chyba”, może”, „przypuszczalnie” – budowa-
nie wypowiedzi w ramie modalnej niepewności i prawdopodobieństwa /tego typu 
zachowania zliczono osobno, niezależnie od zachowań uwzględnionych w tabe-
li 2/). zjawisko notowano najczęściej w przypadku opisu miejsca (81,67% wypo-
wiedzi; w przypadku opisu postaci –18,33%, a opisu sytuacji – 41,67%).

III. Wypowiedź w aspekcie treściowym – niepożądane zachowania 
językowe

Odnośnie do treści wypowiedzi najczęstsze kategorie zachowań nienorma-
tywnych występujące w grupie osób z chorobą Alzheimera w fazie umiarkowanej 
zestawiono w tabeli 3 (wraz z danymi ilościowymi określającymi częstość wystę-
powania w przypadku poszczególnych rodzajów opisu). 

Tabela 3. Wypowiedź w aspekcie treściowym – najczęstsze niepożądane zachowania języko-
we w umiarkowanej fazie otępienia w chorobie Alzheimera

Najczęstsze kategorie zachowań nienormatywnych

Wypowiedź 
o osobach 
(odsetek 

badanych)

Wypowiedź 
o miejscu
(odsetek 

badanych)

Wypowiedź 
o sytuacji
(odsetek 

badanych)

Nieprawidłowości w określaniu obiektów oraz ich 
charakteryzowaniu – odstępstwa w stosunku do tego, 
co, potencjalnie, bezpośrednio dostępne jest na dro-
dze obserwacji; niezgodności w aspekcie spostrzeże-
niowym

58,33% 55,00% 61,67%

ponowne określanie tych samych obiektów (także ich 
części składowych) czy ich cech – niepożądane i bez-
zasadne, w przypadku wielokrotnych powtórzeń roz-
poznawane jednoznacznie jako niekontrolowane przez 
badanego

45,00% 46,67% 31,67%

Wskazywanie, w sposób jednoznaczny, na własną nie-
kompetencję, niemożność sprostania wymaganiom 
związanym z konstruowaniem wypowiedzi (wedle 
wyobrażeń, jakie ma w tym względzie badany), uchy-
lanie się od podawania określonych informacji na te-
mat obiektów przedstawionych na zdjęciu z powodu 
wyczuwanych u siebie ograniczeń

41,67% 55,00% 36,67%

Dyslogia, podawanie informacji sprzecznych z ogól-
ną wiedzą o rzeczywistości, wynikającą z ludzkich 
doświadczeń, stwierdzenia zdradzające brak ustruk-
turowanej wiedzy o rzeczywistości w określonym jej  
obszarze, sądy nieuprawnione

36,67% 48,33% 46,67%
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Najczęstsze kategorie zachowań nienormatywnych

Wypowiedź 
o osobach 
(odsetek 

badanych)

Wypowiedź 
o miejscu
(odsetek 

badanych)

Wypowiedź 
o sytuacji
(odsetek 

badanych)
Wypowiedzi ksobne, odniesienia o charakterze osobi-
stym 36,67% 26,67% 25,00%

Rozbudowane wypowiedzi, tracące bezpośredni zwią-
zek z tematem, wymagające wygaszenia przez badają-
cego, by wypowiedź na temat obiektów przedstawio-
nych na zdjęciu mogła być kontynuowana; dygresje

23,33% 11,67% 8,33%

Stwierdza się, że:
–   Nieprawidłowości w określaniu obiektów oraz ich charakteryzowaniu (nie-

zgodności w aspekcie spostrzeżeniowym) są zjawiskiem najczęstszym, 
w przypadku każdego z rodzajów opisu występują u większości pacjentów.

–   Wypowiedzi o osobach, w porównaniu  z wypowiedziami o miejscu i wy-
powiedziami o sytuacji, zawierają znacząco więcej wypowiedzi ksobnych 
oraz rozbudowanych wypowiedzi, tracących bezpośredni związek z tema-
tem, dygresji.

–   W wypowiedziach o miejscu częściej niż w innych dochodzi do wskazy-
wania na własną niekompetencję, uchylania się od podawania określonych 
informacji na temat obiektów przedstawionych na zdjęciu z powodu wy-
czuwanych u siebie ograniczeń (u większości pacjentów), a także do nie-
kontrolowanych powtórzeń i sądów nieuprawnionych.

–   W wypowiedziach o sytuacji najwięcej w porównaniu z innymi jest niepra-
widłowości w określaniu obiektów oraz ich charakteryzowaniu.

Odnośnie do określania obiektów, jako podstawy wypowiedzi opisowych, 
dla pacjentów znamienne jest również podawanie informacji hipotetycznych – 
nieprawidłowe określanie obiektów dostępnych percepcyjnie, ale z zastrzeżeniem 
typu: „nie jestem pewien”, „chyba”, może”, „przypuszczalnie”; budowanie wy-
powiedzi w ramie modalnej niepewności i prawdopodobieństwa /tego typu zacho-
wania zliczono osobno, niezależnie od zachowań uwzględnionych w tabeli 3/). 
zjawisko notowano najczęściej w przypadku opisu miejsca (48,33% wypowiedzi; 
w przypadku opisu postaci – 40,00%, a opisu sytuacji – 31,67%).

IV. Superstruktura wypowiedzi

Na podstawie analiz dokonanych w aspekcie superstrukturalnym wyodręb-
niono następujące typy wypowiedzi: 
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0 –  wypowiedź zrealizowana z zachowaniem formalnej struktury opisu, od-
powiednio: 

a/   opis postaci – pierwszoplanowo wyglądu zewnętrznego osób; obiekty 
i ich cechy opisywane są kolejno, zgodnie z konwencją (np. z ukierun-
kowaniem: góra – dół; z hierarchizacją: cechy istotne – nieistotne) bądź 
z wykorzystaniem tzw. opisu porównawczego.

b/   opis wnętrza – obiekty i ich cechy określane są kolejno, w sposób konwen-
cjonalny – wedle zasad kompozycji przestrzennej, hierarchicznej bądź lo-
kalizacyjnej.

c/   opis sytuacji – zasadzający się na dwóch sytuacjach odniesienia bądź jed-
nej przy podmiocie zbiorowym; sytuacje odniesienia zostają wyodrębnio-
ne w sposób konwencjonalny, np. w relacji przestrzennej bądź w relacji: 
obiekt wyjaśniający – obiekt wyjaśniany.

 
1 – wypowiedź zdezorganizowana w aspekcie formalnym:
–   brak uporządkowania informacji bądź brak podstawowego elementu struk-

tury opisu (np. w przypadku opisu postaci – wypowiedź odnosząca się do 
jednej osoby, bez uwzględnienia drugiej;  w przypadku opisu miejsca – wy-
powiedź zredukowana do fragmentarycznego opisu wnętrza, z pominię-
ciem istotnej jego części, np. środka pokoju; w przypadku opisu sytuacji 
– wypowiedź zredukowana do sytuacji odniesienia dla jednego z podmio-
tów, z pominięciem drugiej osoby)

i/lub
–   nasilone występowanie objawów patologicznych uwzględnionych w re-

jestrze zjawisk niepożądanych (takich jak: niekontrolowane powtórzenia, 
ponowne reprodukowanie fragmentów wypowiedzi; rozbudowane wypo-
wiedzi, tracące bezpośredni związek z tematem; wypowiedzi ksobne; ko-
mentarze dotyczące własnej niekompetencji, trudności w realizowaniu 
wypowiedzi – zob. wyżej, pkt. III).

2 – wypowiedź namiastkowa (tu: niemożność orzekania o aktywizowaniu 
przez pacjenta wzorca strukturalnego opisu) – mimo prób aktywizacji i pomo-
cy ze strony badającego zachowania językowe pacjenta ograniczone są do krót-
kich odpowiedzi na pytania, często są znacznie zaburzone także na poziomie wy-
powiedzenia.
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Wyniki analizy ilościowej zawiera tabela 4.

Tabela 4. Superstruktura wypowiedzi o osobach, miejscu i sytuacji w umiarkowanej fazie otę-
pienia w chorobie Alzheimera (tu: kategorie zachowań: 0, 1, 2 – zgodnie z opisem w tekście)

Kategoria O osobach
(odsetek badanych)

O miejscu
(odsetek badanych)

O sytuacji
(odsetek badanych)

0 41,67% 18,33% 43,33
1 36,67% 63,33% 41,67
2 21,67% 18,33% 15,00

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w aspekcie superstrukturalnym najbar-
dziej przystępny dla badanych był opis postaci oraz opis sytuacji (choć trzeba  
zaznaczyć, że zwykle pacjenci budowali wypowiedzi o niskim stopniu ekspli-
katywności, przekazywali jedynie informacje podstawowe). zdecydowanie sła-
biej poradzili sobie z formalną organizacją wypowiedzi w formie opisu wnętrza 
(prawdopodobnie dlatego, że w tym przypadku nie mieli możliwości skoncen-
trowania uwagi na postaciach ludzkich i trudno było im uporządkować informa-
cje o kolejnych obiektach znajdujących się w pomieszczeniu prezentowanym na 
zdjęciu; wypowiedzi ciążyły ku mało uporządkowanym wyliczeniom). Wyekspo-
nować należy, że kategoria 0 dotyczy wypowiedzi niemal w pełni samodzielnych 
lub względnie samodzielnych, (zasadniczo) monologowych – część osób chorych 
zachowuje więc umiejętności komunikacyjne w tym względzie (niewątpliwie jed-
nak w umiarkowanej fazie otępienia możliwości chorych maleją; w łagodnej fazie 
otępienia wypowiedzi większości badanych były poprawne, niezależnie od formy 
opisu – Domagała 2015).

W ocenie formalnej organizacji wypowiedzi osobno rejestrowano operatory 
metatekstowe (zwyczajowo) sygnalizujące planowanie i kontrolowanie realizacji 
wypowiedzi (Ożóg 1990, 1991), wyróżniając w wypowiedziach pacjentów takie 
ich kategorie, jak: 

1 –  operatory związane z wyborem kolejnych obiektów przedstawionych na 
zdjęciu; wprowadzaniem kolejnych elementów strukturalnych opisu (tu 
z perspektywy pacjenta: „O czym będę teraz mówić?”), np. 

Mogę teraz od tego? 
No to co bym miał powiedzieć o nich?
Czy ja mam się skupiać nad nad wyliczanką?

2 –  operatory związane z opisem wybranego obiektu – z zamiarem zamknię-
cia wypowiedzi na jego temat (tu z perspektywy pacjenta: „Czy  mam coś 
jeszcze powiedzieć o tym, o czym aktualnie mówię?”), np. 
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No nie wiem, co tu o niej powiedzieć więcej.
Tak? Wystarczy na tą? 
No i do tego co tu jeszcze.

3 –  operatory sygnalizujące niemożność zdecydowania, czy wypowiedź 
może już zostać zakończona, czy jest wyczerpująca (tu z perspektywy 
pacjenta: „Czy mogę już zakończyć wypowiedź?”), np.  

No co jeszcze powiedzieć? Niech pani mi podpowie troszkę, to ja powiem, czy 
tak, czy nie…

Nie wiem, co jeszcze ewentualnie bym dodać mogła do tego. Co by pani?
No i to chyba to jest wszystko, bo… nie?

4 –  operatory związane z zamknięciem wypowiedzi – zakończeniem realiza-
cji zadania „(tu z perspektywy pacjenta: „Decyduję o zakończeniu swo-
jej wypowiedzi”), np.

No i tyle mogę, co mogę powiedzieć. 
I to wszystko.
No, to tyle zauważyłam.

Wyniki analizy ilościowej zawiera tabela 5.

Jak wskazują dane zawarte w tabeli, w wypowiedziach pacjentów domi-
nują operatory z dwu ostatnich kategorii, związanych z zamykaniem realizacji  
wypowiedzi. Niemożność zdecydowania o wyczerpaniu tematu (kategoria 3) naj-
częściej dotyczy opisu osób, natomiast formalne wskazanie na zakończenie wy-
powiedzi (kategoria 4) najczęściej występuje w przypadku opisu miejsca – u nie-
mal połowy badanych. Umiarkowaną fazę otępienia wyróżnia niska frekwencja 
operatorów związanych z porządkowaniem wypowiedzi, planowaniem jej toku 

Tabela 5. Operatory metatekstowe w wypowiedziach o osobach, miejscu i sytuacji w umiar-
kowanej fazie otępienia w chorobie Alzheimera (tu: kategorie zachowań: 1-4 – zgodnie z opisem 
w tekście)

Kategoria O osobach
(odsetek badanych)

O miejscu
(odsetek badanych)

O sytuacji
(odsetek badanych)

1 15,00% 11,67% 1,67%

2 0,00% 6,67% 6,67%

3 40,00% 26,67% 30,00%

4 26,67% 48,33% 28,33%
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(kategoria 1). Należy tu wskazać na spadek w porównaniu z łagodną fazą otępie-
nia w przypadku każdej formy opisu – największy spadek, bo ponad dwukrotny, 
stwierdzono w  przypadku opisu osób (Domagała 2015).

zAKOńCzENIE

Trudności w zakresie komunikacji językowej ujawniające się u pacjentów 
z chorobą Alzheimera mogą być w znacznej mierze determinowane gatunkowo. 
logopeda winien to mieć na uwadze w warunkach diagnozy i terapii, a także 
w każdej innej sytuacji komunikacyjnej z udziałem pacjenta. W odniesieniu do 
podstawowych poziomów strukturyzacji wypowiedzi w umiarkowanej fazie otę-
pienia należy wskazać na:

1.  Nasilające się problemy z określaniem tematu wypowiedzi, dokonywa-
niem generalizacji, w szczególności w przypadku wypowiedzi na te-
mat sytuacji (wymagających rozeznania się, co robią ludzie, co się w da-
nej sytuacji dzieje). Mając na uwadze trudności w tej sferze, logopeda 
może w toku terapii sam określać temat, pomagać pacjentowi rozeznać 
się w rzeczywistości, podpowiadając, co jest ważne.

2.  Stopniowe zmniejszanie się liczby normatywnych zachowań językowych 
oraz zwiększające się nasilenie zachowań niepożądanych w aspekcie tre-
ściowym wypowiedzi. logopeda może spróbować ograniczyć zachowa-
nia niepożądane, np. przy wypowiedziach o różnych sytuacjach (które ce-
chuje najwięcej nieprawidłowości w określaniu obiektów) dobierać przy-
stępne tematy i najłatwiejsze dla chorego w odbiorze materiały graficzne; 
typowy sposób przedstawienia rzeczywistości, odpowiadający oczekiwa-
niom obserwatora, pozwoli mu w większym stopniu polegać na wiedzy 
ogólnej, zachowanych doświadczeniach.

3.  Nasilające się problemy z organizacją formalną wypowiedzi opisowych, 
w szczególności wypowiedzi na temat miejsca (wymagających uporząd-
kowania uposażonej przestrzeni, przy jednoczesnym braku możliwości 
skoncentrowania się na postaciach ludzkich – w otępieniu te same obiek-
ty mogą być przywoływane ponownie z powodu niepamięci, często do-
chodzi do perseweracji ideacyjnych, por. Domagała, 2014/2015). Mając 
na uwadze trudności w tej sferze, należałoby wspierać pacjenta w reali-
zacji wypowiedzi, przyjmując rolę osoby, która ustala i kontroluje po-
rządek wypowiedzi współtworzonej z chorym (wskazuje kierunek obser-
wacji, sukcesywnie wyróżnia poszczególne obiekty, niweluje poczucie  
zagubienia w tym względzie).
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W terapii należy wybierać takie ćwiczenia, które dla danego pacjenta nie 
będą zbytnio trudne, by nie prowokować zachowań niepożądanych (z uwzględ-
nieniem specyfiki wypowiedzi determinowanych gatunkowo). 
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