
Senior z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych
(MCI).

W życiu każdego seniora zdarzają się takie dni, że nie może sobie „przypomnieć”

nazwy danego przedmiotu, nie może zaktualizować słowa określającego dany obiekt

lub zjawisko. Widzi je, dostrzega, wiele razy używał tej nazwy, jednak teraz nie może

wydobyć z siebie właściwego określenia, używa często omówień: „no, to jest to, do

tego, o rany, nazywa się, wiesz przecież takie do wkręcania, tym się do ściany

wkręca, hałas to robi” (wiertarka), „ta pani to była…no, jak ona się nazywa, mieszka

tu, wiesz, dwa bloki stąd, takie ma długie włosy, z psem chodzi na spacer” (Irena -

imię sąsiadki).

Taka sytuacja nie musi oznaczać zaburzeń poznawczych – czasami dzieje się tak z

przemęczenia, przebytej choroby osłabiającej organizm, sytuacji stresowej - pamięć,

uwaga, język potrafią zawieść.

Jeżeli jednak zdarza się to coraz częściej, a ponadto:

• senior skarży się na problemy z pamięcią, co zauważają i potwierdzają jego bliscy

oraz lekarz (zapominanie niektórych słów, imion, nazw własnych, miejsca położenia

przedmiotów, umówionych spotkań, ostatnich wydarzeń)

• codzienna aktywność życiowa nie ulega pogorszeniu ( co oznacza, że daje sobie

nadal radę ze sprawami dnia codziennego: gotuje, sprząta, załatwia sprawy w

urzędach).

Często senior się denerwuje, że nie może sobie przypomnieć, często oszukuje

otoczenie, że pamięta, staje się nerwowy. Nie chce się przyznać, że ma drobne

kłopoty, boi się zależności, woli ukrywać problemy przed bliskimi.

Na tym etapie ważne jest działanie. Nie można przyjmować, że po prostu z wiekiem

zapominanie jest normalne. Konieczna będzie diagnoza neuropsychologiczna.



Warto udać się do neuropsychologa.

Nie powinno się bagatelizować takich łagodnych objawów. Każda z osób u której

pojawiają się niepokojące objawy MCI znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka

zachorowania na chorobę otępienną.

Kilka słów o MCI – łagodnych zaburzeniach poznawczych, po czym je poznać:

Łagodne zaburzenia poznawcze (MCI) występują jako stan przejściowy między

naturalnym procesem starzenia się człowieka a procesem otępiennym. Obserwowane

trudności mogą, ale nie muszą stać się zwiastunem choroby neurodegeneracyjnej.

Warto jednak zwrócić uwagę na wszelkie zmiany, które osoby starsze dostrzegają w

swoim codziennym funkcjonowaniu intelektualnym. Wczesne ich wykrycie pozwoli

włączyć odpowiednie działania terapeutyczne by opóźnić odczuwanie konsekwencji

fizjologicznego obumierania komórek nerwowych. Podczas wykonywania aktywności

umysłowej dochodzi bowiem do tworzenie się nowych połączeń w mózgu.

Stąd bardzo ważna jest szybka diagnoza oraz skuteczna profilaktyka.

Neuropsycholog przeprowadzi testy i sprawdzi, czy są przesłanki do diagnozy MCI.

Neuropsycholog to specjalista w dziedzinie psychologii zajmujący się związkiem

pomiędzy mózgiem a zachowaniem człowieka. Jest to osoba, która łączy wiedzę

medyczną z udzielaniem wsparcia i pomocy psychologicznej.

Diagnoza neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna to rodzaj konsultacji, rozmowy, szczególnie zalecany

osobom po incydentach neurologicznych różnego pochodzenia, a także każdemu, kto

czuje, że jego „głowa nie pracuje” tak jak kiedyś.



Podczas kilku spotkań, polegających na rozmowie i wykonywaniu odpowiednich zadań

i ćwiczeń, neuropsycholog ocenia funkcjonowanie poznawcze badanej osoby w kilku

najważniejszych obszarach: pamięć, uwaga, myślenie, spostrzeganie. Ocena ta jest

kluczowa w planowaniu indywidualnego programu terapii trudności, które

neuropsycholog dostrzeże podczas badania.

Na spotkanie z neuropsychologiem warto zaopatrzyć się w:

̶ okulary, aparat słuchowy (jeśli badany z nich korzysta)

̶karty informacyjne ze szpitala (po przebytej hospit alizacji) oraz inne dokumenty

lekarskie opisujące przebyte choroby

̶ opis badań neuroobrazowych mózgu, np. tomografii komputerowej (TK),

rezonansu magnetycznego (MRI), elektroencefalografii (EEG)

̶ opinię z wcześniejszych badań psychologicznych bądź logopedycznych.

Neuropsycholog może zaproponować spotkania indywidualne lub grupowe w celu

poprawienia pamięci.

Terapia neuropsychologiczna

Rehabilitacja neuropsychologiczna to specjalny rodzaj terapii, mający na celu

usprawnianie zdolności intelektualnych oraz emocjonalnych upośledzonych w wyniku

uszkodzenia mózgu. Dzięki odpowiednim zabiegom oraz zestawom ćwiczeń

neuropsycholog jest w stanie aktywować, przyspieszać oraz wspierać proces poprawy

i zdrowienia. Wśród obszarów oddziaływania rehabilitacji neuropsychologicznej

można wymienić:

̶ treningi pamięci w przypadku zaburzeń uczenia się nowych rzeczy

̶ ćwiczenia koncentracji uwagi

̶ ćwiczenia myślenia, planowania, kontrolowania

̶ ćwiczenia spostrzegania wzrokowego i orientacji w przestrzeni.

Ważna jest równowaga pomiędzy fizyczną, umysłową a duchową stroną życia.

Chcesz mieć zdrowy mózg, dbaj o ciało.



Dla każdego seniora, a w szczególności seniora z łagodnymi zaburzeniami

poznawczymi ważny jest ruch. Codzienne spacery, gimnastyka w domu lub w Klubie

Seniora, zajęcia na basenie są zalecane. Aktywność fizyczna jest istotnym

elementem wpływającym na polepszenie funkcji poznawczych mózgu.

Od dawna mówi się o korzystnym wpływie jogi na organizm człowieka. Jogę można

ćwiczyć w każdym wieku. Joga to praca na wielu poziomach. Pierwszy to poziom

fizyczny. Obserwuje się znaczny wzrost świadomości ciała, co jest szczególnie

istotne u osób starszych. Zwiększa się zakres ruchu w stawach, wrasta siła mięśni,

poprawia się koordynacja. Stałym elementem ćwiczeń jest poprawa równowagi.

Kolejny poziom to poziom psychiczny. Nieodłącznym elementem zajęć jogi jest praca

z oddechem. U ćwiczących zauważa się ogromny wzrost świadomości i

kontrolowania oddechu, co przekłada się bardzo mocno na umiejętność koncentracji

oraz daje narzędzie do wyciszenia umysłu. W konsekwencji prowadzi to do

umiejętności kontrolowania własnych emocji to trzeci poziom. Ta zaś zdolność jest

niezwykle przydatna przy chorobach nadciśnienia, cukrzycy, stanach lękowych,

depresji.

Depresja

Wraz z procesem starzenia się wielu seniorów, którzy zauważają, że nie są już tacy

sprawni intelektualnie jak dawniej, czują smutek, stopniowo te negatywne emocje

mogą się nasilać. Często pojawiają się łzy, myśli samobójcze lub agresja, złość.

Czasami depresja może być początkiem otępienia, a objawy mogą się przeplatać.

Istnieje jeszcze jedna, bardzo ważna bariera – opór przed wizytą u psychiatry czy

psychologa. W naszym społeczeństwie nadal jest to przekonanie, że jak ktoś idzie do

psychiatry/psychologa to jest „wariatem”.

Oznaki depresji są następujące:

̶ spadek wagi

̶ płaczliwość



̶ problemy ze snem lub przesypianie dnia

̶ brak energii

̶ utrata wagi i apetytu

̶ myślenie o śmierci

̶ zmęczenie

̶ uczucie smutku

̶ wycofanie się z kontaktów społecznych.

Jak można pomóc?

̶ wizyta u lekarza psychiatry – być może przepisze leki antydepresyjne. ( należy

pamiętać, że muszą upłynąć 2-3 tygodnie, zanim leki zaczną działać).

̶ uczestnictwo w zajęciach terapii grupowej w swoim mieście. Dzięki temu

można być w towarzystwie innych osób.

̶ rozmowa z bliskimi.

̶ spotkanie z psychologiem.

Dieta

Bardzo ważne jest odpowiednie odżywanie w wieku senioralnym. Niestety seniorzy

(często samotnie mieszkający) nie dbają o zbilansowaną dietę. Badania pokazują, że

dzięki odpowiednio ułożonej diecie, można zmniejszać skutki chorób.

Dieta MIND (więcej można przeczytać na stronie Narodowego Centrum Edukacji

https://ncez.pl/seniorzy) to specjalna dieta korzystnie wpływająca na postęp zmian u

chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych, tym samym zmniejszając ryzyko

wystąpienia choroby Alzheimera oraz jej progresji. Z obu sposobów odżywiania

zaczerpnięto to, co najbardziej oddziałuje na stan mózgu.

Dieta MIND nie opiera się tylko na prostym połączeniu dwóch diet. Założenia diety

zawierają dodatkowo modyfikacje oparte o dane pochodzące z przeglądu ostatnich

badań naukowych dotyczących żywienia i starzenia się mózgu. Zwraca się w niej

uwagę, w przeciwieństwie do diet DASH i śródziemnomorskiej, na wyższe spożycie

warzyw zielonoliściastych (m.in. szpinaku, sałaty, jarmużu), owoców jagodowych (np.

czarne jagody, truskawki) i orzechów.



Dieta opiera się na prostych zasadach, łatwych w zastosowaniu. Zasady diety mówią

o dwóch grupach produktów – rekomendowanych i niezalecanych oraz częstotliwości

spożycia tych produktów w skali dnia i tygodnia. Zalecenia diety bezproblemowo

można wcielić w życie, a ich przestrzeganie nie wymaga od zainteresowanego

specjalistycznej wiedzy.

Wiele osób, które miały pozytywne doświadczenia w stosowaniu diety

śródziemnomorskiej lub DASH powinno być zadowolonych. Istotne jest to, że wachlarz

dostępnych produktów diety MIND jest naprawdę szeroki.

Wyniki badań skuteczności stosowania diety MIND w prewencji choroby Alzheimera

są bardzo obiecujące. Potwierdzenie jej pozytywnego działania uzyskano m.in. w 5-

letnich badaniach. Zaznaczyć jednak należy, że ten sposób żywienia można nie tylko

stosować w przypadku chorób neurodegeneracyjnych. Dieta MIND sprawdzi się u

wszystkich osób, które długo pracują i żyją w ciągłym stresie, przy dużym wysiłku

umysłowym.

Dieta MIND poza pozytywnym działaniem na mózg i układ nerwowy człowieka,

dodatkowo sprzyja redukcji masy ciała, co stanowi niewątpliwie jej dodatkową zaletę.

Warto udać się na spotkanie z dietetykiem klinicznym, który podczas wizyty udzieli

wskazówek dotyczących diety MIND.

Opiekunie, zaopiekuj się sobą!

Nie zawsze uświadamiasz sobie, że w przypadku takich kryzysowych zdarzeń to ty,

drogi opiekunie, dźwigasz niemały bagaż obowiązków, przeżyć i emocji. Pełna

koncentracja na chorym, chroniczne zmęczenie, ale także skrywana złość, żal czy po

prostu smutek – to tylko wybrane konsekwencje opieki nad osobą potrzebującą twojej

opieki. Jeśli taki stan się przedłuża i rośnie związane z tym napięcie, pojawia się ryzyko

złego samopoczucia.

Osoby z bliskiego otoczenia często mają mylne przeświadczenie, że opiekun „daje

sobie świetnie radę”, że „skoro nie prosi o pomoc, to jej nie potrzebuje”, bo „przecież

on wie najlepiej, co potrzeba choremu”. Tymczasem i ty, opiekunie, potrzebujesz



wsparcia i rozłożenia odpowiedzialności. Dzięki temu będziesz miał więcej energii i siły

do dalszego stawiania czoła przeciwnościom losu. Przemęczony, wyczerpany i

sfrustrowany nie będziesz w stanie efektywnie pomóc podopiecznemu.

Nie zapominaj o swoich pasjach i spotkaniach towarzyskich. Często ulgę przynosi

udział w spotkaniach grup wsparcia. Poznasz tam osoby, które – podobnie jak ty – w

pewnym momencie życia musiały przeorganizować swoją codzienność i poświęcić

więcej czasu schorowanej osobie. Być może uznasz, że nie jest to łatwe – i słusznie.

Pomyśl jednak, jak przewlekły stres i obciążenie psychiczne mogą wpłynąć na twoją

relację z chorym. Ekspresji naszych emocji nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować,

co odbĳa się często na otoczeniu.

Objawy wypalenia i nadmiernego przeciążenia emocjonalnego są następujące:

̶ zmęczenie

̶ drażliwość, wzmożona nerwowość

̶ mniejsze zaangażowanie w relacje z chorym – ograniczanie się do minimum:

zazwyczaj do czynności pielęgnacyjnych i opieki medycznej, brak bliskości

̶ obniżenie poczucia własnej wartości – bezsilność, próba dorównania ideałowi,

który nie istnieje!

̶ porzucenie ulubionych aktywności, pasji

̶ znacznie ograniczony kontakt ze znajomymi.

Poświęcenie godziny czy dwóch wyłącznie na własne przyjemności to inwestycja w

skuteczne wsparcie bliskiej osoby w chorobie!

Jak się chronić?

1. Nie wstydź się prosić o pomoc. Bliscy często nie wiedzą, że jej potrzebujesz.

2. Wróć do swoich ulubionych zajęć. Poświęć na to tyle czasu, ile uda ci się

wygospodarować.

3. Chroń się przed przekonaniem, że życie to walka. To tylko będzie utwierdzało

cię w przekonaniu, że masz działać za wszelką cenę, a często wiele rzeczy nie

zależy od nas.

4. Zmień otoczenie. Wyjdź na spotkanie ze znajomymi czy do kina. Pozwól sobie

odetchnąć.



5. Masz prawo do własnych słabości. Nikt nie jest tytanem, każdy ma gorszy

dzień.

6. Nie bój się rozmów z personelem medycznym bądź specjalistami. Nie ma

głupich pytań, a ty masz prawo do niewiedzy.

Opiekunie, te słowa są skierowane do Ciebie i dla Ciebie. Dodaj do nich własne

przemyślenia. Wydrukuj je lub zapisz w komputerze. Czytaj je codziennie. Zadaj

sobie pytanie, czy respektujesz te prawa wobec siebie. A może powinieneś zacząć?

Karta praw opiekunów*

Mam prawo:

• Dbać o siebie. To nie jest akt samolubstwa. To daje mi zdolność do lepszej

opieki nad moim krewnym.

• Szukać pomocy u innych, nawet jeśli mój krewny może się sprzeciwić.

Rozpoznaję granice własnej wytrzymałości i siły.

• Aby zachować pewne aspekty własnego życia (te, które nie obejmują osoby,

którą się opiekuję) takimi, jakie by były, gdyby mój bliski był zdrowy. Wiem, że

rozsądnie robię dla tej osoby wszystko, co mogę, i mam prawo robić pewne

rzeczy tylko dla siebie.

• By się złościć, być przygnębionym i okazjonalnie wyrażać inne trudne uczucia.

• Być dobrze traktowanym przez osobę, którą się opiekuję.

• Odrzucać wszelkie próby mojego krewnego (świadomego lub nieświadomego)

manipulowania mną przez poczucie winy, złość lub depresję.



• Szczycić się tym, co osiągam, i chwalić własną odwagę w tym, co robię, aby

zaspokoić potrzeby mojego krewnego.

• Aby chronić swoją indywidualność i swoje prawo do życia dla siebie, z których

będę mógł korzystać, gdy mój krewny nie będzie już potrzebował mojej pełnej

lub częściowej pomocy.

• Aby oczekiwać i zażądać, aby w naszym kraju poczyniono nowe kroki w

poszukiwaniu rozwiązań dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie

i że podobne kroki zostaną podjęte w celu pomocy i wsparcia opiekunów.

• …………………………………………………………………………………………

…………………………………………

• …………………………………………………………………………………………

………………………………………….

*Karta praw opiekunów (“A Caregivers’ Bill of Rights”) została sformułowana

przez Jo Horne w 1985 roku w książce CareGiving: Helping an Aging Loved

One

i od tego czasu jest używana powszechnie na całym świecie jako wsparcie

opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Niezwykle ważna jest aktywizacja społeczna osoby z łagodnymi zaburzeniami

poznawczymi:

• zachęcanie do kontaktów towarzyskich,

• pielęgnowania swojej pasji,

• czynnego udziału w kulturze (książki, kino, teatr, koncerty) oraz aktywności

fizycznej na świeżym powietrzu,



• uczestnictwo w zajęciach „trening pamięci” prowadzonych w klubach seniora

lub w organizacjach pozarządowych.

•
Najgorsze, na co możemy pozwolić seniorowi, to samotność i wykluczenie go z

możliwości podejmowania codziennych aktywności, które do tej pory sprawiały mu

radość i dawały satysfakcję. Samotność to jeden z największych problemów polskich

seniorów. W ślad za samotnością pojawiają się trudności związane z brakiem relacji

międzyludzkiej np. poczucie braku bezpieczeństwa, depresja, bycie niepotrzebnym,

niesamodzielnym.

Kiedy pamięć zaczyna bardziej zawodzić w kontakcie z osobami z zaburzeniami

pamięci warto stosować metodę ABC (Powell, 2014):

A (avoid confrontation) – unikaj konfrontacji, czyli nie wytykaj bliskiemu jego błędów,

nie okazuj dezaprobaty, nie wdawaj się w dyskusję na temat popełnianych błędów, nie

krytykuj;

B (be practical) – stosuj praktyczne rozwiązania, czyli reaguj adekwatnie do sytuacji;

C (clarify the feelings and comfort) – opisuj uczucia osoby z zaburzeniami pamięci i

wspieraj go emocjonalnie w trudnych sytuacjach; daj mu do zrozumienia, ze starasz

się zrozumieć co czuje, nazywaj prostymi słowami jego emocje. Wtedy on też poczuje

się pewniej i łatwiej mu będzie zrozumieć jego własne emocje.



zaburzeniami pamięci przedmiotów z łatwym tekstem zapisanym odpowiednio dużą

czcionką.

Umieszczamy je w segregatorze tak, by łatwo było przekładać pojedyncze karty.

„Księga życia” może być używana każdego dnia przez osoby z najbliższego otoczenia

w celu podtrzymania relacji i stymulowania rozmowy, ale również w sytuacjach

trudnych, na przykład przy zmianie miejsca zamieszkania w celu ułatwienia poznania

pacjenta przez nowych opiekunów lub podczas pobytu w szpitalu. Treść „księgi życia”

pozwala łatwiej zrozumieć to co chory ma do przekazania o sobie i swoim życiu.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji możesz się z nami skontaktować:

Na diagnozę neuropsychologiczną możesz umówić się osobiście lub telefonicznie:

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” Gdynia ul.
Traugutta 2 tel. 535 600 019, 501 595 211

Warto rozważyć stworzenie z chorym „Księgi życia”.

„Księga życia” to tak zwana proteza pamięci, która pozwala rodzinie lub opiekunowi

pozostawać jak najdłużej w kontakcie z osobą z zaburzeniami pamięci, a jej samej

daje możliwość aktywności językowej.

„Księga życia” powinna być stworzona w prostej formie i zawierać najważniejsze

wydarzenia z życia osoby z zaburzeniami pamięci. Księgę tworzymy z wykorzystaniem

zdjęć z albumów rodzinnych, wycinków prasowych lub ważnych w życiu osoby z



Krótki przewodnik o ćwiczeniach poznawczych dla każdego

Książki z zadaniami

• Książeczki z krzyżówkami dostępne w kioskach (tradycyjne i mniej znane)
◦ Krzyżówki układanki – puzzle krzyżówkowe
◦ Układanki krzyżówkowe – krzyżówki z anagramami, wybierz z dwóch liter, słowa z

kreskami, od A do Ż…
◦ 200 szyfrokrzyżówek / 300 szyfrokrzyżówek – kryptogramy, krótkie kody
◦ Wiem! Przyjazne panoramy – jolki (krzyżówki układanki z definicjami)

• Książeczki z łamigłówkami logicznymi dostępne w kioskach
◦ Logi-Mix – zadania logiczne na różnych poziomach trudności, próbki zadań i

podpowiedzi dotyczące taktyki można znaleźć na stronie internetowej wydawcy
[https://www.wydawnictwologi.pl/index.php?route=common/home ]

◦ Omnibus wakacyjny / Omnibus zimowy – dodatek Polityki ukazujący się dwa razy do
roku. Łamigłówki słowne, wzrokowo-przestrzenne i liczbowe, testy wiedzy ogólnej…
(poziom trudny)



Krótki przewodnik o ćwiczeniach poznawczych dla każdego

Gry

• DIGIT – układanie wzorów z 5 patyczków poprzez przestawienie tylko jednego z
tworzących poprzedni wzór (wzory można wykorzystać także do ćwiczeń pamięci)

• IMAGO – kalambury z fantazją (używamy półprzezroczystych kart do przedstawienia hasła
zamiast opowiadać o nim czy rysować)

• KATAMINO DUO – gra ćwicząca funkcje wzrokowo-przestrzenne i elastyczność
poznawczą, polegająca na umieszczeniu zadanych elementów na planszy

• DOBBLE – wyszukiwanie identycznych elementów na dwóch kartach (ćwiczenie
spostrzegania, przerzutności i koncentracji uwagi)

• TABU – gra ćwicząca funkcje językowe i wykonawcze, w której o haśle trzeba opowiedzieć
równocześnie powstrzymując się od używania określonych słów
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Aplikacje na urządzenia dotykowe (smartfony, tablety)

ZGADNIJ CO TO i ZGADNIJ CO TO 2
rebusy, które musimy ułożyć z podanego zbioru liter (często zabawne)

7 SŁÓW
Mając definicje szukanych słów oraz znając ich długość musimy wybrać sylaby

tworzące poszczególne słowa

WOW (WORDS OF WONDER)
Układanie słów różnej długości z kilkuliterowego zestawu
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PUZZLERAMA
łamigłówki logiczne o różnym stopniu trudności (aplikacja po angielsku, ale

pierwszy przykład praktycznie wskazuje co musimy wykonać w danym zadaniu!)

MEMORY GAMES
zadania pamięciowe, w których aplikacja dopasowuje poziom trudności do naszych
postępów (aplikacja po angielsku, instrukcje z tekstem i praktycznym przykładem!)



Krótki przewodnik o ćwiczeniach poznawczych dla każdego

Strony internetowe

• Projekt Siłownia Pamięci – informacje o treningach dla seniorów, ćwiczenia do
wykorzystania: https://www.silowniapamieci.pl/#1

• Zagadkowcy – zagadki słowne, łamigłówki, zagadki obrazkowe i ciekawostki:
https://zagadkowcy.wordpress.com/

• Konkurs Logicznego Myślenia – testy z zadaniami logiczno-matematycznymi na trzech
różnych poziomach: https://www.ces.edu.pl/logika


