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PRZEWODNIK 
DLA 

RODZICÓW 
                                      

 Jak wesprzeć Dzieci i Nastolatków  

w zrozumieniu choroby Alzheimera 
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W jaki sposób choroba Alzheimera w Rodzinie 
wpływa na Dzieci i Nastolatków. 

 

 

Choroba wywiera wpływ na każdego członka Rodziny, włącznie            
z Dziećmi. Każde Dziecko będzie reagowało inaczej na Osobę             
z chorobą Alzheimera. Młodzi ludzie mogą mieć pytania dotyczące 
tego co się dzieje. Ważne jest abyś odpowiedział na te pytania 
otwarcie i uczciwie. Te odpowiedzi ułatwią również przekaz informacji 
nt możliwych zmian w bliższej i dalszej przyszłości.  
 

Przewodnik dla Rodziców dostarcza informacji jak pomóc młodym ludziom 
zrozumieć i stawić czoło chorobie Alzheimera. Porusza zagadnienia:  

 1. Typowe reakcje.                                                     str. 3 

 2. Ważne kwestie dla Nastolatków.                                    str. 6 

 3. Najczęściej pojawiające się pytania.                             str. 8  

 4. Jak możesz pomóc.                                                str. 10 
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Czynniki, które mogą wpływać na Twoje Dziecko obejmują 
zależności typu: stopień pokrewieństwa / znajomości        
(rodzic, dziadek, krewny, przyjaciel), poziom zażyłości 
emocjonalnej, miejsce zamieszkania chorego (w tym samym domu, 
w domu opieki, daleko, blisko, w tej samej miejscowości).  

1. TYPOWE REAKCJE 

Kiedy ktoś w Rodzinie jest chory, Twoje Dziecko może odczuwać: 

- smutek związany ze zmianą zachowań członka Rodziny, 

- zaciekawienie, 

- zażenowanie związane, np. z tym,  że nie jest rozpoznawane, 

- frustrację związaną z koniecznością np. odpowiadania na powtarzające 
się to samo pytanie, z koniecznością wysłuchiwania powtarzających się 
tych samych słów bądź zdań, 
 

 

http://www.facebook/dompobytudziennego
http://www.dompobytudziennego.dl.pl/


Dom Dziennego Pobytu dla Osób z dysfunkcjami neurologicznymi,               
ul. Kanarkowa 16, 02-818 Warszawa. tel. kom. 691 754 672; 

www.facebook/dompobytudziennego; www.dompobytudziennego.dl.pl 
e’mail: info@dompobytudziennego.com.pl 

    

 Czerwiec 2014 Strona 4 z 14 

 

- poczucie winy związane z niechęcią do poświęcania czasu            
i reagowania na oczekiwania chorego, 

- strach przed różnymi reakcjami chorego, 

- zazdrość o dodatkowy czas i uwagę poświęcaną choremu przez 
innych członków Rodziny, 

- lęki, że inny członek Rodziny, Znajomy może być chory na 
chorobę Alzheimera, 

- wstyd przed Znajomymi, gośćmi, 

- niepewność jak zachowywać się w obecności chorego. 

Wszystkie te odczucia są NORMALNE. Miej na uwadze, że 
Dzieci mogą zareagować na nową sytuację w różnoraki sposób. 
Możliwe są również  reakcje problematyczne. 
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Dziecko, które ma problemy                
ze zrozumieniem i akceptacją choroby 
może reagować w różny sposób:  

- może odtrącić / odwrócić się         
od chorego albo nie mieć dla Niego 
cierpliwości,  

- może reagować bólem fizycznym     
np.  głowy albo zęba, 

- może obniżyć wyniki w nauce, 

- może zacząć spędzać większą 
ilość czasu poza domem, 

- może przestać zapraszać Znajomych do domu, w którym jest 
chora Osoba, 

- może częściej prowokować kłótnie, szczególnie z domownikami, 
którzy opiekują się chorym. 

Możesz zachęcić 
Dziecko   do pisania 

pamiętnika 

Zapisywanie emocji       
w pamiętniku może 
pomóc Twojemu dziecku 
poczuć komfort 
psychiczny i stworzyć 
platformę do wyrażania 
uczuć. Rozpoznanie 
uczuć Twojego Dziecka 
może być trudne. 
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2. WAŻNE KWESTIE DLA NASTOLATKÓW. 

Dorastanie jest wyzwaniem. Choroba kogoś bliskiego może wnieść 
jeszcze więcej zmian w burzliwe życie Nastolatka. Jedną z nich 
może wywołać Twoja prośba do Dziecka aby zaangażowało się 
bardziej w prace domowe albo w pomoc w opiece. W tej sytuacji 
Nastolatkowie mogą odczuwać natłok myśli, tak złych jak             
i dobrych. Mogą myśleć:  

- kiedy pomagam Wujkowi czuję się naprawdę potrzebny mojej 
Rodzinie, 

Potęga miłości, siła uprzejmości 

Upewnij się, że Twoje Dziecko wie o tym, że nawet jeśli 
bliski z chorobą demencyjną zapomina jak ma na imię, 
wciąż odczuwa miłość i uprzejmość. 
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- dobrze się czuję wiedząc jak radzić sobie z tymi drobnymi 
zmianami w zachowaniach Taty, 

 

- nigdy nie byłem z Mamą tak blisko jak teraz ponieważ teraz 
stawiamy czoła chorobie razem, 

 

- nie lubię rozmawiać z Przyjaciółmi o tym co się dzieje w domu, 

 

- czasami to co wyprawia Dziadek jest żenujące, 

 

- nie czuję się dobrze przyjmując gości w domu. 

  

http://www.facebook/dompobytudziennego
http://www.dompobytudziennego.dl.pl/


Dom Dziennego Pobytu dla Osób z dysfunkcjami neurologicznymi,               
ul. Kanarkowa 16, 02-818 Warszawa. tel. kom. 691 754 672; 

www.facebook/dompobytudziennego; www.dompobytudziennego.dl.pl 
e’mail: info@dompobytudziennego.com.pl 

    

 Czerwiec 2014 Strona 8 z 14 

3. NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA 
 

  

 

 

Twój Syn bądź Córka mogą nic nie wiedzieć o chorobie 
Alzheimera. Zachęcaj swoje Dzieci do zadawania pytań. 
Odpowiadaj Im uczciwie i w sposób łatwy do zrozumienia. 

Jeżeli nie znasz odpowiedzi na zadane pytania poszukaj 
odpowiedzi w Stowarzyszeniach Alzheimerowskich, u lekarzy,    
na forach opiekunów (nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, 
jeżeli nie znasz, przyznaj otwarcie i zobowiąż się                 
do poszukania odpowiedzi a następnie wróć do Dziecka               
z odpowiedzią). W niektórych miastach istnieją miejsca,         
w których można uzyskać wiedzę w jaki sposób Rodzina może 
działać w poszczególnych stadiach choroby. 
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Niektóre nurtujące Twoje Dziecko pytania: 
- Czym jest choroba Alzheimera? 

- Dlaczego Tata zachowuje się inaczej? 

- Czy Mama też zachoruje? 

- Dlaczego Dziadek zwraca się do mnie imieniem mojego Taty? 

- Czy Dziadek umrze na Alzheimera? 

- Dlaczego Ciocia zadaje w kółko te same pytania? 

- Jak mogę pomóc Tacie? 

- Czy Wujek wyzdrowieje? 

- Czy zachoruję na Alzheimera jeśli będę przebywał z Ciocią? 

- Jakie rzeczy możemy robić razem? 

- Czy Dziadek zapomni o mnie? 
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4. JAK MOŻESZ POMÓC  
10 rzeczy, które Dziecko / Nastolatek może robić  

z Osobą z chorobą Alzheimera: 

1. pieczenie ciasteczek, 

2. wychodzenie na spacery, 

3. układanie puzzli, 

4. wyrywanie chwastów i podlewanie kwiatów w ogrodzie, 

5. kolorowanie albo rysowanie obrazków, 

6. robienie książki z wycinkami z gazet np. dotyczącej pasji zachowanej 
w pamięci (zielnik etc. albo pudełka pamięci ze "skarbami" wywołującymi 
pozytywne skojarzenia), 

7 czytanie ulubionej książki,  

8. przegląd prasy, 

9. wspólne oglądanie ulubionego programu TV, 

10. słuchanie albo śpiewanie ulubionych piosenek. 
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Rozmawiaj z Dzieckiem otwarcie. Dobra komunikacja jest najlepszym 
sposobem wsparcia Twojego Dziecka w zderzeniu z zachodzącymi, na 
skutek choroby w Rodzinie, zmianami. Odpowiadaj na pytania uczciwie, 
szczerze. Odpowiadaj wprost, w sposób adekwatny do wieku Dziecka. 
Spróbuj nie  koloryzować prawdy. Dzieci są doskonałymi obserwatorami 
i często mają świadomość czy dostają prawdziwy czy fałszywy 
przekaz. 

Pomóż Dziecku nauczyć się jak najwięcej o chorobie.  Jak najszybciej 
rozpocznij dzielenie się informacjami o chorobie, o jej symptomach,      
o możliwym przebiegu. Zachęcaj Twoje Dziecko do zadawania pytań. 
Bądź cierpliwy i używaj zrozumiałych słów. 

Przekonuj Twoje Dziecko, że wystąpienie choroby Alzheimera             
w Rodzinie nie musi oznaczać, że inni członkowie Rodziny również 
zachorują.  
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Naukowcy poczynili znaczący postęp w rozpoznaniu choroby. Powiedz 
Dziecku, że zanim dorośnie być może zostaną wynalezione leki bądź 
lepsze sposoby radzenia sobie z chorobą. 

Jeżeli Twoje Dziecko sprawia wrażenie bezradnego, poszukaj sposobu 
na zaangażowanie go w proces opieki. W naszych warunkach 
najbogatszym źródłem inspiracji są strony internetowe. Wartościowe   
i liczne są strony w języku angielskim (np. alz.org/kids bądź 
www.fadsupportgroup.org.uk/supporting-young-people/).  

Pozwól Twojemu Dziecku wiedzieć, że jego odczucia są normalne. 
Młody człowiek potrzebuje uzewnętrzniać swoje emocje, również      
te związane z chorobą bliskiego. Zapewnij komfort i wsparcie. Stwarzaj 
warunki aby Dziecko mogło wyrażać swoje emocje. Upewniaj się,        
że Twoje Dziecko ma należyte wsparcie. Dbaj o wspólne spędzanie 
czasu, dedykowane tylko Wam. Wspólne działanie albo wyjścia mogą 
stworzyć doskonałą atmosferę aby Dziecko otworzyło się. 
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Przygotuj swoje Dziecko na przewidywane dalsze zmiany w zachowaniu 
Bliskiego. Rozmawiaj co te zmiany będą oznaczały dla Niego i całej 
Rodziny. Upewnij się, że Dziecko rozumie z jakich powodów czasami 
możesz mieć mniej czasu dla Niego.   

Upewnij się, że Dziecko nie żyje w poczuciu winy, upewnij się, że 
wie, że to choroba powoduje złość, lęk, zażenowanie chorego. Jeżeli 
dojdzie do trudnej sytuacji upewnij się, że Dziecko wie, że chory nie 
adresuje złego zachowania przeciwko Niemu tylko choroba powoduje 
niekontrolowane reakcje. Osoby z chorobami demencyjnymi mogą mieć 
lepsze i gorsze dni. Upewnij się, że Dziecko wie, że gorszy / lepszy 
dzień nie zależy od zachowań Dziecka. Opiekunowie chorej osoby 
mogą czasami być zmęczeni, sfrustrowani, smutni, zniecierpliwieni - 
wytłumacz Dziecku, że nie można Ich za to winić.  

http://www.facebook/dompobytudziennego
http://www.dompobytudziennego.dl.pl/


Dom Dziennego Pobytu dla Osób z dysfunkcjami neurologicznymi,               
ul. Kanarkowa 16, 02-818 Warszawa. tel. kom. 691 754 672; 

www.facebook/dompobytudziennego; www.dompobytudziennego.dl.pl 
e’mail: info@dompobytudziennego.com.pl 

    

 Czerwiec 2014 Strona 14 z 14 

 

 

 

 

POWODZENIA!!! 
 

 

                                                                      

Poinformuj nauczycieli Dziecka i psychologa szkolnego o chorobie           
w Rodzinie. Pozwól im wiedzieć w jaki sposób ta sytuacja oddziałuje  
na Dziecko i Rodzinę. Nastolatkowie mogą bardziej otworzyć się przed 
Osobą spoza Rodziny, tak więc dowiedz się kiedy psycholog szkolny 
albo inny wyspecjalizowany pracownik (np. opiekun instytucjonalny) jest 
dostępny i w jakim zakresie może wesprzeć Rodzinę. 
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