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HISTORIA CHOROBY 



EPIDEMIOLOGIA I CZYNNIKI RYZYKA 

W Polsce (2014)    

ok. 500.000 chorych, z 
czego 310.000 to 
podtyp choroby 
Alzheimera 

1 
Za 30 lat będzie blisko 
2 miliony chorych 

2 
Częstotliwość i ryzyko 
zachorowania wzrasta z 
wiekiem 

Do ok. 60 roku życia  

1% chorych  

> 65 lat 5-10% 

>85 lat 30-40% 

3 

▪ Warszawa; 2.000.000 ludności, 36 000 chorych 

▪ Wrocław; 750.000 ludności, 13.500 chorych 

▪ Opole; 120.000 ludności, 2.500 chorych 

▪ Jelenia Góra; 80 000 ludności,  1.500 chorych 

▪ Syców; 10.000 ludności, 180 chorych 

▪ Wieś; 1000 ludności, 20 chorych 



• W 2013 roku 

❑ 0-14 r.ż 15% 

❑ 65+ r.ż 14,7% 

 

• W 2018 roku: 

❑ 0-14 r.ż 14,9% 

❑ 65+ r.ż 17,6% 

 

• W 2030 roku: 

❑ 0-14 r.ż 14,9% 

❑ 65+ r.ż 23,3% 

 

• W 2050 roku: 

❑ 0-14 r.ż 12,1% 

❑ 65+ r.ż 32,7% 

 

 

 

 



TYPY CHORÓB 
DEMENCYJNYCH 

Choroba 
Alzheimera 

Zwyrodnienie 
płatów 

czołowych  
i skroniowych 

Choroba  
z ciałami 
Lewy’ego 

Choroba 
naczyniowa 

Choroba 
Parkinsona DEMENCJA = OTĘPIENIE ≠ 

ALZHEIMER 



ZABURZENIA POZNAWCZE 
1. Uwaga złożona – silne skupienie na zadania 

2. Funkcje percepcyjno – motoryczne – przyswajanie informacji z narządów zmysłów 

3. Język – tworzenie i rozumienie mowy 

4. Percepcja – rozpoznawanie twarzy ludzi i reagowanie na emocje 

5. Myślenie – pomaga testować rzeczywistość 

6. Funkcje wykonawcze – mechanizm łączący proste myśli i zachowania w bardziej złożone 
elementy 

7. Uczenie się i pamięć  

 

P. proceduralna 

P. epizodyczna 

P. operacyjna 

P. semantyczna 



OBJAWY I PRZEBIEG CHOROBY 

Pamięć 

Obniżenie i/lub wahania nastroju 

Wycofanie z życia codziennego 

Drażliwość/ kłótliwość 

Zachowanie inne niż wcześniej 

1. Uwaga 

2. Funkcje wykonawcze 

3. Funkcje percepcyjno – motoryczne 

4. Poznanie społeczne 

5. Język 



ROZPOZNANIE CHOROBY 

LEKARZ POZ 

NEUROLOG 

PSYCHIATRA 
NEUROLOG/ 

PSYCHOLOG 



MOŻLIWOŚCI 
LECZENIA 



PATOGENE
A 
CHOROBY 

 Większy od 
grejpfruta, mniejszy 
od sałaty 

 Mieści się w jednej 
ręce 

 Waży 1200 - 1500 
gram 

 1 bilion komórek tj. 
1.000.000.000.000 

 Każda komórka może 
wytworzyć 80.000 
połączeń 





EMOCJE, SPOSTRZEGANIE I 
MYŚLENIE W CHOROBACH 

DEMENCYJNYCH 
 EMOCJE: 

są wynikiem oceny zdarzenia jako wpływającego w ważny sposób na interes 
jednostki 

emocje uruchamiają gotowość do realizacji odpowiadającego jej programu 
działania i nadania priorytetu  

zazwyczaj są doświadczane, jako szczególny rodzaj stanu psychicznego, 
któremu towarzyszą, lub występują bezpośrednio po nich, zmiany somatyczne, 
ekspresje mimiczne i reakcje behawioralne 

Funkcja: orientacyjna, aktywacyjna, modulacyjna i metapoznawcza 

NASTRÓJ – to stan afektywny zazwyczaj o niewielkiej intensywności, charakteryzujący się znakiem pozytywny vs negatywne i zawierającym oczekiwania co do przyszłości 



EMOCJE 
CD… 

 BIOLOGICZNE I 

NEURONALNE 

WYZNACZNIKI EMOCJI: 

 Człowiek jest istotą społeczną  

i zazwyczaj chce żyć z innymi 

ludźmi.  

 

 Jakie mamy z tego korzyści? 



1. ZŁOŚĆ 

2. STRACH 

3. WSTRĘT 

4. ZASKOCZENIE 

5. RADOŚĆ 

6. SMUTEK 



  

  

 https://www.youtube.com/watch?v=d
j3GGDuu15I 

 https://www.youtube.com/watch?v=c
pV57QGdU7I 

Zapraszamy na film 

https://www.youtube.com/watch?v=dj3GGDuu15I
https://www.youtube.com/watch?v=dj3GGDuu15I
https://www.youtube.com/watch?v=dj3GGDuu15I
https://www.youtube.com/watch?v=dj3GGDuu15I
https://www.youtube.com/watch?v=cpV57QGdU7I
https://www.youtube.com/watch?v=cpV57QGdU7I
https://www.youtube.com/watch?v=cpV57QGdU7I
https://www.youtube.com/watch?v=cpV57QGdU7I


Piszcie na czacie: Jak jest różnica pomiędzy zachowaniem i 
emocjami u opiekuna w 1 i 2 sytuacji? 



SPOSTRZEGANIE 

• Podmiot badań dotyczy 

mechanizmów organizacji 

zewnętrznej rzeczywistości 

fizycznej w naszych umysłach 

• Procesy sensoryczne.  

Jak dokładnie spostrzegamy 

bodźce? 

• Związek percepcji bodźców  

z zachowaniami wyższego 

rzędu takimi jak: 

wyobraźnia, pamięć, 

tworzenie pojęć  

i myślenie 

• Jak wyobrażasz sobie dom? 

A dlaczego nie tak? 

Spostrzeganie słowa NIE 



Piszcie na czacie: Co widzicie na tym zdjęciu? 



WYOBRAŻENIOWA REPREZENTACJA RZECZYWISTOŚCI: 
 
Spostrzeżenia – występują w sytuacji gdy dany bodziec pojawia się naprawdę i są 
maksymalnie podobne do pierwowz oru 
 
Obrazy ejdetyczne – są to obrazy pamięciowe, podobnie jak wyobrażenia, 
cechujące się jednak znacznie wyższym stopniem dokładności zapamiętania 
danego materiału tzw. pamięć fotograficzna 

 

Jakie to ma znaczenie dla naszego zapamiętywania? 

 

Wyobrażenia – pewna forma pamięci wzrokowej lub innej modalności. Ludzie 

zazwyczaj zdają sobie sprawę z różnicy w odczuwaniu wyobrażeń, a spostrzeżeń 

 

Halucynacje (omamy) – wyobrażenia, które są traktowane jako rzeczywistość 

 

Pseudohalucynacje – są narzucone z zewnątrz, nie przypisują im realnego 

istnienia 



MYŚLENIE 
 Zadanie dla Państwa: 

 Psychologowie sporządzili krótkie charakterystyki członków dużej grupy, w której było 
siedemdziesięciu inżynierów i trzydziestu prawników. 

 "John jest trzydziestoletnim, żonatym mężczyzną z dwójką dzieci. Działa aktywnie w 
lokalnych organizacjach politycznych. Jego hobby to kolekcjonowanie książkowych 
"białych kruków". Jest elokwentny, przekonywający i nastawiony rywalizacyjnie." Jakie 
jest prawdopodobieństwo, że John jest raczej prawnikiem, niż inżynierem?  

Piszcie na czacie: John to PRAWNIK czy INŻYNIER? 



Co na to wszystko neuronauka i jak może mi to pomóc? 
 

1. Geny nie są naszym przeznaczeniem 

2. Wewnętrzne vs zewnętrzne Poczucie Kontroli 

3. Człowiek raczej nie ma wpływu na zdarzenia, które go spotykają, ale może mieć pełną 

kontrolę nad myśleniem i interpretacją tych sytuacji 

4. Mózg podlega zmianom tzn. plastyczność mózgowa (rozwój, uczenie się i regeneracja) 

5. Aby poczuć się lepiej powinieneś robić to, czego nie lubisz robić, by w końcu poczuć, że 

lubisz to robić 

6. Strefa komfortu psychicznego i stopniowanie skoków do basenu 

7. Twoja prawa i lewa część płatów czołowych inaczej przetwarza emocje. Jeśli bardziej 

aktywna jest strona prawa, to można doświadczać uczucia lęku i depresji (myślenie 

szybkie) 

8. Zmiana perspektywy z szerokiej na wąską i zrobienie czegoś co w choć w małym stopniu 

przybliża nas do celu 



Dziękuję za uwagę 

Kontakt: 
Tomasz Misiak 
e-mail: tomaszmisiak@neuro-psycholog.pl 


