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Muzykoterapia w kontekście pomocy osobom z demencją
Music therapy in the context of helping people with dementia
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Streszczenie

Demencja jest jednostką chorobową, która dotyka osoby w wieku podeszłym. Jest często niezwykle trudna do
zaakceptowania dla najbliższej rodziny chorego, która to z różnych przyczyn nie podejmuje prób terapii. Muzyka
jest jedną z możliwości terapeutycznych, które zaoferować można osobom z demencją. Muzyka, która dzięki
swoim mechanizmom oddziaływania na psychosomatyczny ustrój człowieka – dociera do jego wnętrza stymulując
jego mózg w różnorodny sposób. Dzięki muzykoterapii możemy w sposób zarówno aktywny, jak i receptywny
wywierać pozytywy wpływ na potrzebujących – choćby za pomocą śpiewu, zajęć relaksacyjnych, czy techniki
songwriting. Propozycje owe, nie wyczerpują możliwości terapii muzyką dla osób z demencją, jednak wydają się
na tyle kompleksowe, że ich regularne stosowanie wśród tejże grupy osób, w naszym mniemaniu, przynieść może
wymiernie pozytywne skutki. Geriatria 2018; 12: 99-103.
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Abstract

Dementia is a disease that often affects elderly people. This affliction is often extremely difficult to accept by
the sick person’s immediate family, who for various reasons do not make an attempt to seek medical treatment.
Music therapy is one of the possibilities, which may be offered for those suffering from dementia. Due to its special
mechanisms, music reaches the inside of a human being and stimulates the brain in many ways. Music therapy can
be carried out both actively and receptively through forms such as singing, relaxation training and songwriting
technique. These methods are not the only ones used in music therapy for people with dementia. However, in our
opinion, they are comprehensive enough to significantly improve the life quality of the affected individuals when
used regularly. Geriatria 2018; 12: 99-103.
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Wprowadzenie

Terapeutyczna funkcja muzyki

Prognozy demograficzne wskazują, że społeczeństwo starzeje się – przybywa osób w wieku późnej
dorosłości. Również coraz częściej diagnozuje się
wśród nich otępienie. Szacuje się, że na świecie żyje
47 milionów ludzi z demencją. W roku 2050 liczba ta
ma wzrosnąć do 130 milionów [1]. W związku z tak
ogromną liczbą chorych, wskazane jest poszukiwanie
nowych metod leczenia, badań specjalistycznych,
alternatywnych technik pracy terapeutycznej z osobami dotkniętymi demencją – dla szeroko rozumianej
poprawy funkcjonowania osób z tą przypadłością, by
jesień ich życia przeżyta mogła być w jak najbardziej
godny sposób.

Formą pomocy osobom w wieku podeszłym
może być muzyka. Działalność terapeutyczną, za
pośrednictwem muzyki odnaleźć można już w czasach starożytnych. W Biblii odnajdujemy przekaz o jej
uzdrawiającej mocy: „A kiedy zły duch napadał na
Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał
ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego”
[2]. Nie ma tutaj wątpliwości co do sposobu leczenia –
jedynie dźwięk instrumentu mógł pozwolić Saulowi na
chwile beztroski i zapomnienia. Wszelkie ceremonie
plemienne również odbywały się przy udziale muzyki.
Zastosowanie tańca i muzyki dla leczenia chorób, gdzie
szamani, czy czarownicy wykonywali specjalne sche-
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