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Depresja w przebiegu chorób otępiennych

Plan szkolenia:
1.

Podstawowe informacje dotyczące chorób otępiennych

2.

Sfera emocjonalna u osób z chorobami demencyjnymi

3.

Depresja u osób z chorobami demencyjnymi – teoria oraz analiza przypadku

4.

Rola Domów Pobytu Dziennego w łagodzeniu objawów depresji
Otępienie jest jednym z możliwych patologicznych zjawisk, które w sposób szczególny

występują w starości i których ryzyko wzrasta z wiekiem. Liczba ludzi dotkniętych tym
zaburzeniem nieustannie rośnie, obecnie osób doświadczonych tym problemem jest ponad 34
miliony. Otępienie jest zespołem zaburzeń nabytych w ciągu życia, którego przyczyną jest choroba
mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym. Przebieg choroby otępiennej
powoduje zauważalne zaburzenie wyższych funkcji korowych, takich jak pamięć, myślenie,
orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się i oceny sytuacji. Ubytki poznawcze dotyczą
także uwagi, zdolności logicznego myślenia, praksji, koordynacji wzrokowo–ruchowej oraz
zdolności językowych. Uszkodzeniu funkcji poznawczych towarzyszy zazwyczaj (bądź może je
poprzedzać) zmniejszenie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi i społecznymi, zachowaniem i
motywacją. Ubytki te zaburzają aktywność zawodową, funkcjonowanie społeczne i wykonywanie
codziennych czynności.
Wyniki badań dotyczących postrzegania własnej starości wskazują, iż osoby w podeszłym
wieku za swoje najważniejsze potrzeby uznają poczucie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i
duchowego, a także doświadczenie znaczenia w relacjach z innymi ludźmi. Naczelną pozycję,
pośród różnorodnych doświadczeń osoby starszej, zajmuje poczucie własnej godności.Wiąże się
ono z autonomią, wolnością i niezależnością, a także opieką, zainteresowaniem i troską ze strony
osób najbliższych. Cieszenie się małymi, miłymi zdarzeniami, uczucie szczęścia i zadowolenia z
samego siebie, pozytywne kontakty i związki z innymi, a także społeczne zaangażowanie, to cechy,
które są niezwykle istotne, aby pozytywnie oceniać siebie i własne życie, a bywają trudne do
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osiągnięcia dla zdrowych osób starszych, przystosowujących się do obecnego etapu w swoim życiu,
przy świadomości szeregu utrat oraz własnego przemijania. Trudno się więc dziwić, że w grupie
osób starszych wśród zaburzeń psychicznych (obok zespołów otępiennych) najbardziej
rozpowszechnione są depresje.
Stopniowe zmniejszanie się autonomii i niezależności osoby cierpiacej na zaburzenie
otępienne, a także problemy wynikające z relacji chory - otoczenie powodują, iż efektywna
adaptacja osoby z chorobą neurodegeneracyjną mózgu do własnej starości jest znacznie utrudniona.
Osoby z otępieniem stoją przed wielkim wyzwaniem, jakim jest odnalezienie na nowo celu i sensu
własnego życia w chorobie, dopasowanie sposobu funkcjonowania do własnych możliwości
poznawczych, motorycznych, emocjonalnych i zdrowotnych, a także przewartościowanie trudnych
sytuacji. Od osób tych trudno jest oczekiwać pozytywnej postawy wobec starości własnej i innych
ludzi oraz wysokiego poczucia własnej wartości w obliczu pojawiania się kolejnych objawów
choroby. Badania przeprowadzone wśród osób z poważnymi chorobami, u których objawów nie da
się wyleczyć, a jedynie zahamować ich postęp (a do takich należy właśnie demencja), wskazują na
możliwość wystąpienia różnych typów stanów depresyjnych: zniechęcenia związanego z
bezradnością, utratą znaczenia, nadziei i sensu życia; żalu, zamartwiania się, smutku, tęsknoty i
poczucia utraty zdrowia oraz anhedonii powiązanej z utratą doświadczania satysfakcji i radości.
Przy dodatkowo występującej więc depresji, oprócz objawów typowych dla otępienia, u chorych
pojawiają się specyficzne zmiany w funkcjonowaniu osobowym, emocjonalno – motywacyjnym,
poznawczym i społecznym. Depresyjny światopogląd, negatywna postawa wobec siebie i innych
oraz zobojętnienie rzutuje nie tylko na samoocenę, ale także na jakość życia osoby. Depresja
współwystępująca z chorobą otępienną może być więc reakcją na stresory związane z obniżaniem
się sprawności spowowanym przez chorobę. Może być ona również następstwem zmian
biologicznych dokonujących się w związku z podejmowanym leczeniem. Ponadto, nawet jeśli
depresja i demencja są od siebie niezależne, to obecne u danej osoby wzajemnie na siebie
oddziałują i przez to wzmacniają się.
Większość osób doświadczonych zespołem otępiennym przebywa w domu od początku
choroby aż do śmierci. Jednakże ograniczenie człowieka starszego wyłącznie do kontaktów z
rodziną, obniża adaptację do starości i tym bardziej utrudnia niwelowanie współwystępujących
objawów depresyjnych. Aby sprostać temu zadaniu, tworzone są instytucjonalne formy pomocy,
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takie jak Domy Pobytu Dziennego. Ich celem jest podniesienie samopoczucia osoby chorej oraz
poprawa jej funkcjonowania w środowisku, w którym przebywa. Choć personel Domu Pobytu
Dziennego nie ma wpływu na trudne doświadczenia i cierpienie, które stają się udziałem osoby
starszej w następstwie takich wydarzeń jak obniżanie się sprawności psychofizycznej i choroba,
może on jednak zwiększyć mobilizaję osób chorych do pielęgnowania dobrze zachowanych funkcji,
a także wskazywać im nowe sposoby radzenia sobie przy postępujących deficytach. Wreszcie, może
łagodzić poczucie samotności i bezradności osób chorych, poprzez wzmacnianie wartości,
zachęcanie do dzielenia się swoimi obawami i sukcesami oraz pomaganie im w przywróceniu
nadziei. Ocena własnego życia nie tylko przez pryzmat choroby i niedołężności oraz możliwość
dokonania pozytywnej interpretacji własnego życia jest możliwa u osób doświadczonych zarówno
demencją jak i

objawami

depresyjnymi,

czego dowodem

są

historie podopiecznych

uczęszczających na spotkania do Domów Pobytu Dziennego dla Osób z dysfunkcjami
neurologicznymi z grupy otepień.
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