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PAKIET SENIOR 60+ 
Bogaty pakiet świadczeń prozdrowotnych!

Jutrzenka Medical SPA
ul. Brzozowa 1, 87-800 Wieniec-Zdrój

tel. +48 542 721 000
www.uzdrowisko-wieniec.pl  

dzial.sprzedazy@uzdrowisko-wieniec.pl

Cena 

1959 
zł/os.

3655 
zł/2 os.

 · 8 dni/ 7 noclegów w pokojach 
1 lub 2-os. typu LUX

 · 3 posiłki dziennie w formie bufetu
 · 2 x wstęp na wieczorek taneczny
 · 1 x konsultacja lekarska
 · 1 x próba wysiłkowa
 · 3 x treningi interwałowe do 15 min
 · 4 x kinezyterapia (ćwiczenia grupowe) - 15 min
 · 5 x zabiegi lecznicze z zakresu fi zykoterapii 

(m.in. laseroterapia, magnetoterapia lub 
krioterapia, ultradźwięki, inhalacje, elektroterapia)

 · 5 x zabieg balneologiczny lub hydroterapeutyczny 
(m.in. zawijanie borowinowe, kąpiel siarkowa, 
kąpiel perełkowa, kąpiele wirowe kończyn)

 · 2 x masaż klasyczny - 20 min
 · 4 x zajęcia z technik relaksacji* (m.in. wizualizacja, 

trening Jacobsona, trening Shulza, shirin yoku-
kąpiel leśna, mindfulness - trening uważności

 · 1 x edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych, 
w tym TEST na ryzyko upadków* 

 · 7 x kuracja pitna w Pijalni Wód
 · 2 x seans w Grocie Solnej - 45 min
 · 2 x aqua joga lub joga tradycyjna - 45 min
 · 5 x nordic walking z instruktorem + gimnastyka 

oddechowa

 · 2 h dziennie wstęp do Strefy Basenów i Strefy Saun
*zajęcia odbywają się w przypadku zebrania się grupy 
  min. 6 osób w turnusie

Pobyt rozpoczyna się w niedzielę obiadem 
i kończy w następną niedzielę śniadaniem.   

5% 
rabatu dla 
czytelników 
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REKLAMA

Alzheimer w Polsce i na świecie
Na świecie co 4 sekundy diagnozowany jest nowy przypadek tej choroby. Prognozuje się, że 
w 2050 roku już ponad milion Polaków będzie cierpiało na alzheimera – trzy razy więcej niż 
dzisiaj. Potrzebujemy więc nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań w opiece geriatrycznej. 
Portfel leży w lodówce, oku-
lary w koszu na śmieci. To już 
widoczne objawy alzheimera, 
ale też dopiero pierwsza faza 
choroby. Z czasem pogłębia-
ją się problemy z orientacją, 
mówieniem, liczeniem i czy-
taniem. Na początku ludzie 
dotknięci tą chorobą gubią 
klucze, w ostatniej fazie tracą 
kontakt z rzeczywistością. 
Problem dotyczy osób głów-
nie w wieku 65+. Ryzyko za-
chorowania wcześniej wynosi 
zaledwie jeden procent. Wy-
raźnie wzrasta natomiast wraz 
z wiekiem. W wieku między 
65-69 lat zapada na alzheime-
ra 2% populacji. Wśród 90-lat-
ków choruje już 40%. Wciąż 
dokładnie nie wiadomo, co 
wywołuje chorobę. 
– U około 5% chorych przyczy-
ną jest mutacja określonych 
genów, lecz większość przy-

padków nadal jest niewyjaś-
niona. W grę może wchodzić 
szereg czynników, jak otyłość, 
mała aktywność fi zyczna, wy-
sokie ciśnienie krwi, a także 
mechaniczne urazy mózgu – 
mówi prof. Michael Davidson, 
prezes cenionego na świecie 
Centrum Alzheimera, a także 
współzałożyciel Angel Care 
(dziś Orpea). 
Niektóre badania, jak np. 
zespołu dr Leny Johansson 
z Uniwersytetu w Goeteborgu 
pokazują, że wpływ na ryzyko 
zachorowania ma też nasta-
wienie do życia – im bardziej 
stresujemy się i martwimy 
w wieku średnim, tym większe 
prawdopodobieństwo, że na 
starość zachorujemy na cho-
robę demencyjną. 
Na świecie i w Polsce
Szacuje się, że na świecie 

cierpi na alzheimera blisko 44 
miliony ludzi. Co roku przyby-
wa około 7,7 miliona chorych. 
Co 4 sekundy jest diagnozo-
wany nowy przypadek choro-
by. Według danych Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) 
w 2030 roku będzie 65 milio-
nów chorych, a w 2050 już 
115 milionów.
Lawinowy wzrost liczby cho-
rych jest bezpośrednio zwią-
zany z tendencjami demo-
grafi cznymi. Społeczeństwa 
coraz bardziej się starzeją. 
Nie inaczej wygląda sytuacja 
w Polsce. Z danych Głównego 
Urzędu Statystycznego wyni-
ka, że populacja osób w wieku 
powyżej 65 lat stanowi obec-
nie ponad 15%, w roku 2035 
wzrośnie do 24,5%, a w 2050 
roku osiągnie ponad 30%.
Na alzheimera cierpi dziś ok. 
350 tys. osób w naszym kra-

ju – w 2050 roku chorować 
będzie już ponad milion Po-
laków. Podobnie jak w innych 
krajach będzie to poważne 
wyzwanie dla naszego syste-
mu opieki zdrowotnej. Nic nie 
wskazuje na to, że systemy 
publicznej opieki medycz-
nej, w tym polski, będą miały 
w przyszłości większe zasoby. 
Obecne tendencje wskazują 
natomiast, że potrzeby będą 
coraz większe.
Raport NIK alarmuje, że już 
teraz dostępność opieki ge-
riatrycznej w Polsce jest nie-
wystarczająca. Na 100 tys. 
mieszkańców nie przypada 
nawet jeden specjalista (0,8). 
Dla porównania: w Czechach 
wskaźnik ten wynosi 2,1, na 
Słowacji 3,1, a w Szwecji bli-
sko 8.

Dlaczego warto okłamywać osoby z demencją? 
Jak rozmawiać i przekonywać osobę z alzheimerem lub inną chorobą demencyjną? Jeśli 
powiemy prawdę, poczuje się oszukiwana. Działa empatia i porozumienie na poziomie 
emocji, a nie logiki – radzą eksperci. 
Jest piąta nad ranem. Nasz 
bliski, chory na alzheimera, 
wstaje z łóżka i chce iść do 
banku po pieniądze z wypłaty. 
Co zrobić w tej sytuacji? Czy 
przekonywać go, że banki są 
o tej porze zamknięte, a jego 
były zakład pracy już od daw-
na nie wypłaca mu pensji?
– Zróbmy mały eksperyment 
na sobie. Wyobraźmy sobie, 
że wychodzimy rano do pracy, 
a ktoś nas przekonuje, że już 
od 20 lat nie pracujemy. Jak 
byśmy zareagowali? W mgnie-
niu oka wzrośnie poziom 
stresu, wynikający z faktu, że 
tracimy kontrolę nad rzeczywi-
stością. Przecież dla nas jest 
oczywiste, że jeszcze wczoraj 
byliśmy w pracy – mówi dr Pa-
tryk Piotrowski, psychogeria-
tra z wrocławskiego Uniwersy-
tetu Medycznego. 
Alzheimer i demencja jak 
rzeczywistość równoległa
Alzheimer i choroby demen-
cyjne nie tylko ograniczają 
sprawność funkcji poznaw-
czych, zaburzają pamięć, 
orientację w czasie i prze-

strzeni oraz mocno utrud-
niają komunikację z chorym. 
Z punktu widzenia chorego 
generują również zupełnie 
inną rzeczywistość niż ta, któ-
rą postrzegają osoby zdrowe. 
Jej elementami stają się m.in. 
przeżycia z wcześniejszych 
okresów życia, nawet z dzie-
ciństwa, a także doświadcze-
nia zawodowe lub różnego ro-
dzaju dawne przyzwyczajenia. 
– W przypadku zaawansowa-
nego stadium choroby żadne 
logiczne argumenty już nie 
działają. Dlatego poprawia-
nie, uczenie czy dyskutowanie 
z osobą cierpiącą na choro-
bę demencyjną nie przynosi 
dobrych efektów. Przeciwnie, 
powoduje raczej frustrację po 
obu stronach, a u seniora rów-
nież strach i silny stres, a co 
za tym idzie także agresję. 
Paradoks polega na tym, że 
jeśli powiemy osobie starszej 
prawdę, to poczuje się oszuki-
wana – mówi prof. Michael Da-
vidson, doświadczony ekspert 
w zakresie badań nad choro-
bą Alzheimera oraz opracowy-

wania leków na demencję.
Unikaj stresu, buduj poczu-
cie bezpieczeństwa 
Warto pamiętać również 
o tym, że choroby demencyj-
ne uszkadzają m.in. tę część 
mózgu, która odpowiada za 
pamięć krótkotrwałą. Dlatego 
jest bardzo prawdopodobne, 
że chory nie będzie tej roz-
mowy i naszych wyjaśnień pa-
miętał, i wszystko zacznie się 
od nowa. 
– Chorzy potrzebują ze strony 
opiekunów przede wszystkim 
poczucia bezpieczeństwa 
i akceptacji. Dlatego zdecydo-
wanie lepiej nie konfrontować 
podopiecznego z rzeczywi-
stością. Lepszy efekt przynie-
sie zaakceptowanie świata 
w jego wersji i na tej podsta-
wie budowanie porozumienia 
– wyjaśnia Michael Davidson.
Jak kontaktować się z inną 
rzeczywistością?
Jak przekonać chorego, któ-
ry o piątej nad ranem wybie-
ra się do banku, żeby został 
w domu?
– Zgódźmy się, że faktycznie 

trzeba iść do banku, ale za-
proponujmy najpierw śniada-
nie, a później inną aktywność. 
Odwrócenie uwagi jest najlep-
szym rozwiązaniem w takich 
sytuacjach. W ten sposób 
podopieczny ma poczucie 
kontroli nad rzeczywistością 
i dzięki temu unika stresu – 
mówi dr Patryk Piotrowski.   
Takie podejście pozwala 
konstruktywnie rozwiązywać 
różnego rodzaju problemy, 
pojawiające się na co dzień 
w związku z utrudnioną ko-
munikacją z osobą chorą. 
Na przykład, zamiast mówić 
o konieczności wizyty u le-
karza specjalisty (oczywiście 
przy założeniu, że chory tego 
nie lubi), zaproponujmy wy-
cieczkę. 
– W tym przypadku właściwie 
trudno mówić o kłamstwie. 
Pamiętajmy, że z chorymi ko-
munikujemy się na poziomie 
emocji, a nie logiki. Tylko głę-
boka empatia buduje auten-
tyczną więź i dobre relacje 
– podsumowuje prof. Michael 
Davidson.

Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Targi Lublin S.A.

ul. Dworcowa 11 WSTĘP BEZPŁATNY! 


