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BROSZURKA TYLKO DLA DZIECI  : ) 

                                      Pomoże Ci zrozumieć czym jest choroba Alzheimera 
 

Kiedy ktoś w Twojej Rodzinie jest chory na chorobę Alzheimera. 

 

 

Może masz w Rodzinie kogoś kto jest chory na chorobę Alzheimera. Ta choroba uszkadza 

mózg. Chorzy na tę chorobę zapominają, czują się zagubieni, mają problemy z 

mówieniem i zadbaniem o samych siebie. 

Naukowcy nie wiedzą dlaczego ludzie chorują na tę chorobę, ale ciężko pracują aby 

znaleźć jej przyczynę, dzięki czemu będą mogli ją próbować powstrzymać.  

Nie możesz zarazić się chorobą Alzheimera od drugiej osoby, tak jak to się dzieje w 

przypadku przeziębienia czy grypy. Nie zachorujesz na tę chorobę tylko dlatego, że ktoś 

w Twojej Rodzinie jest chory. 

Choroba Alzheimera nie jest normalną częścią starzenia się. Większość ludzi dowiaduje 

się o tej chorobie po 65 roku życia, ale czasami (niezbyt często) ludzie w wieku 40 bądź 

50 lat mogą dowiedzieć się, że są chorzy. Im ludzie są starsi, tym częściej mogą 

zachorować.  

 

☛ Poukładaj litery w odpowiedniej kolejności:  

G Z M Ó  choroba Alzheimera uszkadza _ _ _ _ . 
P O M I J Ą A Z A N    Osoby z chorobą Alzheimera często _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
A N Z C Y P Y Z R Y Naukowcy ciężko pracują aby odkryć  _ _ _ _ _ _ _ _ _ choroby                  

Alzheimera. 

N 0 M R L A O G E N Choroba Alzheimera nie jest oznaką _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ starzenia się. 
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Przygotujcie razem Pudełko Pamięci. Na pewno 

masz wiele wspomnień ze wspólnie spędzonych chwil z Osobą, która teraz jest chora na chorobę 

Alzheimera. Wypełnij pudełko pięcioma specjalnymi rzeczami, które będą przywoływać wspomnienia 

tamtych chwil. To może być np.: list albo kartka, zegarek, medal, piłka, bilet do kina.  

 

 

 

 

Ludzie z chorobą Alzheimera mogą zapomnieć jak 

masz na imię, mogą widzieć albo słyszeć coś czego 

nie ma, mogą powtarzać po kilka razy to samo co 

dopiero powiedzieli. To może powodować, że stają 

się sfrustrowani albo zdenerwowani i może zdarzyć 

się tak, że będą źli na Ciebie bez powodu. Ważne 

jest, abyś wiedział, że chory nie rani Ciebie celowo. 

To nie jest Twoja wina, że się zdenerwował. Choroba 

Alzheimera powoduje, że Człowiek zachowuje się     

w taki sposób.  

 

Opieka nad chorym na chorobę Alzheimera jest 

trudna. Jeżeli Twoja Mama, Tata albo Dziadkowie 

opiekują się kimś z tą chorobą, to prawdopodobnie są 

bardzo zajęci. Mogą przestać mieć dla Ciebie tyle 

czasu ile mieli, bądź – gdy już mają czas dla Ciebie – 

są tak zmęczeni, że nie mają siły nic robić. Ważne 

jest, abyś pamiętał, że oni wciąż bardzo Cię kochają. 

Rozmawiaj z nimi, bądź z nauczycielem albo innym 

dorosłym, któremu ufasz o swoich odczuciach. 

 

Osoby z chorobą Alzheimera potrzebują czuć,           

że zależy Tobie na nich. Kiedy trzymasz ich rękę albo  

przytulasz się do nich, czują Twoją miłość. 

Możesz mieć pytania o to co dzieje się z Osobą 

chorą na chorobę Alzheimera. Możesz nauczyć 

się więcej o chorobie oraz w jaki sposób pomóc 

choremu.  

Oto lista rzeczy, które możesz zrobić: 

Pamiętaj te rzeczy z odległej przeszłości 

chorego, które sprawiają mu przyjemność. 

Możesz pomóc Jej pamiętać przeglądając         

z Nią albumy ze zdjęciami.  

 

Możesz pomagać w pracach domowych. Osoba 

z chorobą ALzheimera lubi mieć zajęcie. 

Możesz pomóc posłać pościel, przygotować 

rzeczy do prania, wyjść na spacer.  
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Znajdź pudełko pamięci: 
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