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Poczucie obowiązku wobec męża = ramy  
w których czuła się bezpiecznie i pewnie.  
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Uspokojona tą samodzielnością mamy – poprosiłam jedynie 
zaprzyjaźnionego lekarza neurologa o wskazanie ewentualnie leku 

wspomagającego pamięć. 
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Babcia: - „Wspaniale, Panie Doktorze!” 

Dr: - „No widzi Pani? U Mamy z pamięcią  
                       w porządku” 

Wizyta u nowego neurologa 
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                  Jak JA mam pomóc mamie? 
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• Alzheimer = Wyparcie śmierci 

• Alzheimer = Przetrwanie żałoby 

 

 

„Lucynko, ale kogo my właśnie pochowaliśmy?” 

                 Śmierć Taty 
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• Opowiadała też, że chodzi na obiady… 

 

Ta zaradność mamy cieszyła, ale było jedno „ale”.  

Okoliczności i miejsca w jakich te obiady znajdowała,  

zwłaszcza informacja o darmowych posiłkach… 
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A wszystko to kiedy obiad mama miała w domu. „Cudze” okazywało się 
lepsze niż moje.  Informacja o „zaniedbaniu” matki dotarła do 
pracowników socjalnych. Oni też poinformowali mnie o Stowarzyszeniu. 
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• Kontakt z innymi opiekunami pozwolił mi zaakceptować ten fakt, wyzbyć się wstydu za 

zachowania mojej mamy (w tym np. kradzieże) i nauczył mówić o jej chorobie bez 

zażenowania.  
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• Nie jestem wyrodną córką, która zaniedbuje własną matkę 

• Osoby nie mające kontaktu z chorymi często nie dowierzają mi, a i chorzy jak moja mama- 

w takich sytuacjach wręcz błyszczą inteligencją, żeby wytłumaczyć swój postępek (np. 

kradzież) 



Grupa Wsparcia 

Wiem, że przede mną długa droga opieki nad mamą. Ciągle jeszcze 

jestem na początku nauki o tej chorobie ale postęp jaki zrobiłam, 

akceptacja zmian osobowościowych mamy i wiedza jaką czerpię ze 

spotkań na „Grupie Wsparcia” pozwalają mi z optymizmem patrzyć  

w przyszłość.  


