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Szanowni państwo, 

W  imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego prezentujemy 
Państwu kolejną, dziewiątą już publikację wchodzącą w  skład cyklu „BI-
BLIOTEKA NESTORA” – serii poradników popularyzujących kwestie i  pro-
blemy, łączące się z procesem starzenia się organizmu. 

Niniejsza publikacja poświęcona została problematyce opieki nad star-
szą osobą niesamodzielną sprawowanej w  środowisku domowym przez 
opiekunów nieformalnych. W Polsce to członkowie najbliższej rodziny naj-
częściej pełnią funkcje opiekuńcze wobec starszych osób o ograniczonej 
sprawności, nie chcąc lub nie mając możliwości przekazania tej opieki 
placówkom instytucjonalnym. Kwestia opieki domowej jest również nie-
zwykle istotna z  punktu widzenia osoby starszej, ponieważ badania na-
ukowe dowodzą, że jak najdłuższe przebywanie seniora w  środowisku 
domowym, znanym i  bezpiecznym, wpływa pozytywnie na odczuwaną 
przez niego jakość życia. 

Jednak nie można zapominać, iż opieka nad niesamodzielną osobą 
starszą stanowi duże obciążenie fizyczne i  psychospołeczne dla jego 
opiekuna, zwłaszcza, kiedy nie jest on profesjonalnie przygotowany do 
sprawowania takiej opieki. Dlatego też istotne jest wsparcie, jakie opieku-
nowie nieformalni mogą i powinni otrzymywać od instytucji publicznych. 
Jednym z elementów tego wsparcia jest niniejsza publikacja, której celem 
jest przybliżenie opiekunom nieformalnym ważnych zagadnień związa-
nych z  pełnieniem opieki domowej nad starszą osobą niesamodzielną 
– są wśród nich m.in. zasady opieki nad starszą osobą cierpiącą na zabu-
rzenia o charakterze otępiennym, problemy wiążące się z zapewnieniem 
seniorowi opieki w warunkach domowych, metody skutecznej pielęgnacji 
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i dbałości o odpowiednią dietę osób niesamodzielnych, zasady skutecznej 
komunikacji z  osobami niesamodzielnymi, wykorzystanie sprzętu wspo-
magającego opiekę nad starszą osobą niesamodzielną czy zasady aranża-
cji przestrzeni mieszkalnej sprzyjającej lepszej opiece nad starszą osobą 
niesamodzielną. 

Podobnie jak poprzednie publikacje w  serii „BIBLIOTEKA NESTORA”, 
również ta skierowana jest do szerokiego spektrum odbiorców – przede 
wszystkim samych seniorów i  ich rodzin, ale również do kadr służb spo-
łecznych, m.in. pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek środowi-
skowych, opiekunów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, czyli 
wszystkich profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z  seniorami. 

Wierzymy, że całokształt działań przez nas podejmowanych przyczyni 
się do tego, by osoby starsze – mieszkańcy Dolnego Śląska, miały szansę 
na godne, aktywne i wartościowe życie także w okresie starości.

Piotr Klag

Dyrektor DOPS, 

Zespół Redakcyjny 
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Katarzyna Wieczorowska-Tobis

STARzenie SiĘ  
ORGAnizMU CzŁOWieKA

Wstęp

Starzenie się populacji jest tematem, któremu poświęca się wiele uwa-
gi, gdyż w  ostatnim czasie dotyczyć zaczyna wszystkich społeczeństw 
świata. Może ono być mierzone wzrostem odsetka osób starszych w spo-
łeczeństwie. Odsetek ten w Polsce (jeśli chodzi o grupę wiekową 65 i wię-
cej lat czyli grupę 65+) wynosi obecnie 14,7% (dane dla 2013 roku) i choć 
szybko się zwiększa, to jest nadal niższy niż w większości krajów Europy1. 
Największe tempo przyrostu dotyczy osób w grupie wiekowej 80 i więcej 
lat, której liczebność pomiędzy 2002 i 2013 rokiem podwoiła się. Grupa ta 
budzi szczególne zainteresowanie, bowiem to właśnie jej przedstawiciele 
najczęściej potrzebują pomocy/wsparcia służącego możliwości dalszego 
ich funkcjonowania we własnych domach.

Starzenie się społeczeństw jest między innymi konsekwencją wydłu-
żania się średniej długości życia (czyli liczby lat, którą przeżywa połowa 
osób urodzonych w  danym roku). W  Polsce wynosi ona obecnie 73,1 
lat dla mężczyzn i  81,1 lat dla kobiet. Ta znaczna różnica długości życia 
pomiędzy kobietami i  mężczyznami w  Polsce wyraźnie odróżnia nasz 
kraj od krajów Europy Zachodniej. U  jej podstawy leży nadumieralność 
mężczyzn w średnim wieku z powodu chorób układu krążenia. W konse-
kwencji w populacji osób w wieku 65 i więcej lat zdecydowaną większość 
stanowią kobiety: na każdych 100 mężczyzn przypada aż 160 kobiet. 
Przewaga liczby kobiet narasta z  wiekiem i  w  grupie osób co najmniej 
osiemdziesięcioletnich (80+) na każdych 100 mężczyzn przypada już aż 
228 kobiet2.

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_an-
d_ageing (dostęp: 31.08.2016)

2 GUS. Sytuacja demograficzna osób starszych I konsekwencje starzenia się ludności Polski 
w świetle prognozy na lata 2014–2050. http;//stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyj-
ny/pl/.../ludnosc_w_starszym_wieku.pdf (dostęp: 31.08.2016)
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W miarę przechodzenia do starszych roczników zmienia się model ro-
dziny; w  grupie osób najstarszych (80+) ponad połowa mężczyzn jest 
żonatych, a  wśród kobiet zdecydowanie dominują wdowy (80%). Ma to 
ogromne znaczenie dla wydolności opiekuńczej gospodarstw prowadzo-
nych przez osoby starsze, gdyż większość mężczyzn żyje z  drugą osobą, 
podczas gdy kobiety są najczęściej samotne. Generalnie jednak w zakre-
sie potrzeby wsparcia szczególną uwagę zwraca się zarówno na gospo-
darstwa jednoosobowe, jak i na gospodarstwa dwuosobowe prowadzone 
przez starsze małżeństwa. Potencjalnie bowiem w przypadku tych ostat-
nich jedynym dostępnym opiekunem jest również osoba starsza, która 
sama może wymagać pomocy/wsparcia, a  więc ryzyko niewydolności 
opiekuńczej jest w  tym przypadku również znaczne.

W grupie osób najstarszych (czyli po 80 roku życia) mężczyźni są spraw-
niejsi. Lepiej też oceniają swój stan zdrowia. Wskazują na to wyraźnie nie 
tylko badania międzynarodowe, ale również m.in. wyniki badania PolSenior, 
w ramach którego oceniano różne aspekty starzenia się ludności w Polsce. 
Badanie zostało wykonane na reprezentatywnej dla Polski grupie osób, co 
oznacza, że wnioski z  tego badania można uogólniać na wszystkie osoby 
starsze w  Polsce. W  badaniu tym stwierdzono np., że w  najstarszej grupie 
wiekowej tj. w grupie osób co najmniej dziewięćdziesięcioletnich w zakresie 
podstawowych czynności życiowych (czyli tych warunkujących samodziel-
ne życie, takich jak kąpiel, ubieranie się i rozbieranie, jedzenie czy wstanie 
i  położenie się do łóżka) sprawnych było 74% kobiet i  aż 84% mężczyzn. 
W zakresie złożonych czynności (czyli tych warunkujących funkcjonowanie 
w środowisku, np. zakupy, przygotowanie ciepłego posiłku, obsługa finan-
sów czy radzenie sobie z lekami) różnice są jeszcze większe – w grupie wie-
kowej 90+ samodzielnych jest 7% kobiet i aż dwukrotnie więcej czyli 14% 
mężczyzn3. W konsekwencji też zapotrzebowanie na pomoc w najstarszych 
grupach wiekowych zgłaszały częściej kobiety niż mężczyźni, chociaż ocze-
kiwały tej pomocy relatywnie rzadziej (np. raz w tygodniu). Oczywistym jest, 
że brak pomocy/wsparcia dla potrzebujących jej osób starszych, może spo-
wodować pogorszenie ich sprawności i  w  konsekwencji uniemożliwić im 
dalsze samodzielne funkcjonowanie w  środowisku domowym, a  więc być 
przyczyną konieczności zamieszkania przez nie w  instytucji (np. w  Domu 
Pomocy Społecznej – DPS).

3 Wizner B., Skalaska A., Klich-Rączka A., Piotrowicz K., Grodzicki T.: Ocena stanu funk-
cjonalnego u osób w starszym wieku. W: Mossakowska M., Błędowski P., Więcek A.  (red.): 
Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. 
Wydawnictwo Termedia, Poznań 2012, s. 83–94.
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W  Polsce najczęściej pomocy/wsparcia osobom starszym udzielają 
członkowie ich rodzin (ponad 90% bez względu na wiek osoby starszej). 
Okres starości to w rzeczywistości faza życia, w której rodzina jest najważ-
niejszą grupą odniesienia4. Jednak prawie co 10. osoba wskazywała rów-
nież, że pomocy udzielają jej sąsiedzi, znajomi i przyjaciele5. Na znaczącą 
rolę opiekunów nieformalnych (tj. osób bez przygotowania zawodowego 
do opieki, a  więc członków rodzin, sąsiadów czy znajomych) w  polskim 
systemie wskazują również badania międzynarodowe6. Opiekunowie spo-
łeczni udzielają pomocy zaledwie jednej na każde 25 osób deklarujących 
potrzebę pomocy; ich udział zwiększa się jednak wraz z  wiekiem osób 
starszych potrzebujących pomocy. Należy to traktować jako konsekwen-
cję zarówno wzrastającego zapotrzebowania na opiekę, której członkowie 
rodzin nie są w stanie zapewnić w związku z codziennymi obowiązkami, 
jak i równoległego starzenia się opiekunów nieformalnych, a zatem tego, 
że udzielanie pomocy staje się dla nich coraz trudniejsze w związku z ich 
własną pogarszającą się sprawnością. Wsparcie udzielane przez członków 
rodzin oraz przyjaciół i  sąsiadów wskazuje, że konieczne jest wdrożenie 
odpowiedniego ich przygotowania, po to, aby ułatwić lub wręcz umoż-
liwić im dalsze sprawowanie opieki, warunkujące często możliwość dal-
szego zamieszkiwania osoby potrzebującej pomocy w środowisku domo-
wym, zamiast jej przeniesienia do instytucji opiekuńczej7.

Edukacja w  zakresie sprawowania opieki ma tym większe znaczenie, 
że obserwowany obecnie proces starzenia się społeczeństw, poza wy-
dłużaniem długości życia, w  znacznej mierze wynika również z  niskiego 
przyrostu naturalnego. Zmniejszająca się liczba osób młodych powoduje, 
że dostępność potencjalnych opiekunów będzie z czasem coraz bardziej 
malała. Na już istniejące tendencje wskazują m.in. zmiany tzw. wskaźnika 

4 Szatur-Jaworska B.: Starość w polskiej rodzinie. W: Szukalski P. (red.): Relacje międzypo-
koleniowe we współczesnych polskich rodzinach. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2014, s. 25–40.

5 Błędowski P.: Potrzeby opiekuńcze osób starszych. W: Mossakowska M., Błędowski P., 
Więcek A. (red.): Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia 
się ludzi w Polsce, Wydawnictwo Termedia, Poznań 2012.

6 Bień B.: Rodzina w opiece nad człowiekiem starszym – sytuacja w Polsce i w Europie. W: 
Jakrzewska-Sawińska A.  (red.): Multidyscyplinarne aspekty opieki geriatryczno-gerontolo-
gicznej. WSWOP „Hospicjum Domowe”, Poznań 2007, s. 20–26.

7 Wieczorowska-Tobis K., Mossakowska M., Błędowski P.: Aspekty medyczne, psycholo-
giczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce – projekt PolSenior. W: Bucher 
T. i inni (red.): Przemiany demograficzne w Polsce, w Niemczech i w Europie. Historia, powią-
zania i  nowe perspektywy badawcze. https://opus4.kobv.de/opus4-euv/frontdoor/index/
index/docId/170 (dostęp 31.08.2016).
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zależności wieku podeszłego, czyli wyrażonego w  procentach stosunku 
liczby osób w wieku co najmniej 65 lat (w zdecydowanej większości nie-
pracujących) do liczby osób w  wieku 15–64 lat (traktowanych jako oso-
by pracujące w  statystykach światowych). Wynosi on obecnie dla Polski 
22,2% (dane dla roku 2015); a 10 lat temu było to 18,7%8. Konsekwencje 
opisanych zmian przedstawiono schematycznie na rycinie 1.

Wydłużanie życia człowieka Spadek liczby narodzin

Starzenie się społeczeństw

Wzrost liczby osób
wymagających opieki

Spadek liczby osób młodych
w społeczeństwie;

zmniejszenie dostępności
opiekunów

Konieczność lepszego przygotowania opiekunów,
aby byli w stanie zapewnić opiekę

Rycina 1: Konsekwencje procesu starzenia w zakresie zmniejszenia dostępności opiekunów.

Co oznacza starzenie i starość?

Starzenie oznacza zmiany związane z  upływem czasu prowadzące do 
ograniczeń funkcjonowania. W zależności od perspektywy można je roz-
patrywać w  różnych aspektach np. w  aspekcie starzenia psychologicz-
nego czy starzenia biologicznego. Jest to proces długotrwały, który nie-
uchronnie prowadzi do starości. Ze względu na brak parametru zużycia 
organizmu, który pozwoliłby zdefiniować starość w zależności od spraw-

 8 http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tsdde510 (dostęp: 31.08.2016).
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ności funkcji życiowych (określa się to jako wiek funkcjonalny), definiu-
je się ją wiekiem kalendarzowym9. Przyjmuje się najczęściej, że starość 
rozpoczyna się w  momencie ukończenia 65 roku życia. Dla tego okresu 
życia używa się też określenia wiek podeszły.

Starzenie psychologiczne to zmiany w  sferze poznawczej (pogorszenie 
sprawności intelektualnej) towarzyszące upływowi czasu. Wraz z  wiekiem 
niektóre procesy poznawcze ulegają spowolnieniu – dotyczy to np. zapamię-
tywania i pamięci krótkotrwałej; inne – osłabieniu – np. koncentracja uwagi. 
Nie ulega natomiast upośledzeniu np. korzystanie z wiedzy wcześniej nabytej 
oraz tzw. pamięć prospektywna, obejmująca działania do wykonania w przy-
szłości. Powstające ograniczenia są modyfikowane przez stan emocjonalny. 
Bardzo ważne jest zaakceptowanie siebie w  starszym wieku i  adaptacja do 
nowej sytuacji. Nie bez znaczenia są także osobiste doświadczenia z  prze-
szłości, wiadomo bowiem, że niezadowolenie z  przeżytego życia wpływa 
niekorzystnie na codzienne funkcjonowanie osób starszych10.

Starzenie biologiczne oznacza przewagę procesów rozpadu (katabo-
lizm) nad procesami syntezy (anabolizm). W  wyniku tego zmniejsza się 
zdolność adaptacji organizmu do warunków stresu, czyli do zachowania 
zdrowia, w  przypadku oddziaływania czynników potencjalnie chorobo-
twórczych. Prowadzi to nieuchronnie do obniżenia sprawności fizycznej 
oraz wzrostu ryzyka występowania chorób11.

Starzenie jest procesem ciągłym i nieodwracalnym, ale indywidualnym, 
czyli każdy starzeje się w charakterystyczny dla siebie sposób i w charakte-
rystycznym dla siebie tempie12. Uważa się, że biologiczne starzenie rozpo-
czyna się między 30–40 rokiem życia. Od tego momentu, wraz z wiekiem, 
wzrasta ryzyko wystąpienia wielu schorzeń. Jednak schorzenia i niespraw-
ność nie są nieodłączną cechą starości. Dziś wiadomo już na pewno, że 
proces starzenia może przebiegać bez obecności chorób. Jest to starzenie 
nazywane zwyczajnym lub normalnym. Innymi słowy u zdrowych starszych 

 9 Specyfika starzenia się i  starości. W: Leszczyńska-Rejchert A.: Człowiek starszy i  jego 
wspomaganie – w stronę pedagogiki starości. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego, Olsztyn 2005, s. 40–71.

10 Kropińska S., Zasadzka E., Wieczorowska-Tobis K.: Co to jest starość? W: Wieczorow-
ska-Tobis K., Talarska D.: Pozytywna starość. Poznań, Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola 
Marcinkowskiego 2010, s. 25–33.

11 Wieczorowska-Tobis K.: Wszyscy się starzejemy. W: Leońska L. (red.): Profile starości. 
Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2000, s. 34–39.

12 Bortnowska H.: Wiekowość. W: O sposobach mówienia o starości. Debata, analiza, przy-
kłady. Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2014, s. 50–51.
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osób nie występują objawy chorobowe; ich pojawienie się zawsze świad-
czy o  istnieniu problemu zdrowotnego i  konieczne jest przeprowadzenie 
takiego samego procesu diagnostycznego jak u osoby młodszej.

Dla zrozumienia procesu starzenia najważniejsze jest zdanie sobie spra-
wy, że zmiany towarzyszące normalnemu starzeniu nie są wystarczająco 
zaawansowane do wywołania procesów chorobowych13. Zawsze jednak na 
ich bazie łatwiej jest wywołać proces chorobowy, stąd podkreśla się, że 
proces starzenia wprawdzie nie powoduje chorób, ale ułatwia ich występo-
wanie. Prowadzi on bowiem do ograniczenia tzw. rezerwy czynnościowej. 
Każdy z układów i narządów w organizmie ma pewien nadmiar czynności, 
który pozwala na utrzymanie stanu zdrowia w  warunkach narażenia na 
czynniki chorobotwórcze. Ta rezerwa maleje z  wiekiem, stąd tym łatwiej 
o wywołanie procesu chorobowego, im starsza jest dana osoba.

Łatwo sobie to wyobrazić na przykładzie. Jeśli w  niedużym zamknię-
tym pomieszczeniu przebywa 50 osób, w  tym tylko jedna osoba star-
sza i  jedna osoba, która kaszle z  powodu zapalenia oskrzeli, to spośród 
wszystkich osób zdrowych ryzyko wywołania procesu chorobowego jest 
największe u osoby starszej w związku z gorszym funkcjonowaniem ukła-
du oddechowego i  układu odpornościowego. Nie oznacza to, że ona na 
pewno zachoruje, bo ma np. 70 lat, ale oznacza, że w związku z wiekiem 
i związanymi z tym zmianami w jej organizmie, ryzyko zachorowania w jej 
przypadku jest znacznie większe, niż w  przypadku wszystkich pozosta-
łych osób młodszych, przy tym samym narażeniu na czynnik potencjalnie 
patogenny (w  tym przypadku są to drobnoustroje obecne w  plwocinie 
kaszlącego chorego).

Zmniejszenie rezerwy czynnościowej ma jeszcze inne konsekwencje. 
Nagłe pogorszenie funkcji jednego narządu, wobec ograniczenia moż-
liwości adaptacyjnych wszystkich pozostałych, może wywoływać nagłe 
załamanie czynności wielu narządów jednocześnie. Fenomen ten jest 
typowy dla starości i  nosi nazwę efektu domina. Ponieważ ryzyko jego 
wystąpienia wzrasta wraz ze zmniejszeniem rezerwy czynnościowej, jest 
ono tym większe, im starszy jest chory.

Średnie tempo procesu starzenia, mierzone pogorszeniem funkcji 
narządów, ocenia się obecnie na ok. 0,75% rocznie. Jest to więc proces 
bardzo powolny. Jeśli jednak porówna się trzydziestolatka i osiemdziesię-
ciolatka, a  więc dwie osoby, które różni pięćdziesiąt lat, to potencjalne 

13 Wieczorowska-Tobis K., Stogowski A.: Związek starzenia z niesprawnością. Gerontolo-
gia 2014; 22(3): 156–160.
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różnice sprawności narządów tych osób wynikające z  procesu starzenia 
osiągają do 40%, nawet przy braku dodatkowych czynników przyspiesza-
jących proces starzenia. Te właśnie różnice powodują, że organizm nawet 
zdrowej osoby starszej bardzo różni się od organizmu osoby młodej. Wia-
domo jednak już dziś na pewno, że tempo zmian wynikających z proce-
su starzenia jest modyfikowane przez styl życia, aktywność ruchową czy 
dietę, a więc w znacznym stopniu zależy od nas samych (ryc. 2). 

Funkcja narządu

Starzenie normalne
Modyfikacje procesu starzenia

wpływające korzystnie na jego tempo:
np. wzrost aktywności fizycznej

Przyspieszenie tempa starzenia
np. siedzący tryb życia Minimalna

funkcja narządu
konieczna

do utrzymania zdrowia

Początek
procesu starzenia narządowego:

wiek 30–40 lat

Wiek

Rycina 2: Różne tempo procesu starzenia warunkujące szybkość narastania związanych 
z upływem czasu zmian.

Zmiany wynikające z procesu starzenia w wybranych 
narządach i  ich konsekwencje dla zdrowia

Układ krążenia (układ sercowo-naczyniowy)

Wraz z wiekiem dochodzi do wzrostu skurczowego ciśnienia tętnicze-
go krwi14. Wzrost ten u  osób zdrowych jest niewielki i  nigdy ciśnienie 

14 Grodzicki T.: Nadciśnienie tętnicze. W: Grodzicki T., Skalska A., Kocemba J. (red.): Geria-
tria z elementami gerontologii. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2006, s. 155–162.
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nie osiąga wartości 140 mmHg, od której rozpoznaje się nadciśnienie 
skurczowe (nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się przy wartościach ciśnie-
nia 140/90 mmHg i  wyższych; przekroczenie tej granicy wymagane jest 
w  dwóch niezależnych pomiarach). Oznacza to, że statystyczna młoda 
osoba ma ciśnienie skurczowe ok. 120 mmHg, podczas gdy statystyczna 
zdrowa osoba starsza raczej ok. 130 mmHg. Ten wzrost ciśnienia powo-
duje, że u  osób starszych nawet niewielkie wzrosty ciśnienia prowadzą 
łatwiej do nadciśnienia skurczowego.

Nadciśnienie jest jedną z najczęstszych chorób w starości – występuje 
u 70–80% osób starszych. Jest to w zdecydowanej większości nadciśnie-
nie skurczowe, co oznacza, że wartości ciśnienia rozkurczowego pozo-
stają w  normie. Ciśnienie rozkurczowe bowiem wzrasta do ok. 60 roku 
życia, a potem obniża się. Zatem dla osób starszych charakterystyczna jest 
znaczna różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym i  rozkurczowym, czy-
li wysoka wartość tzw. ciśnienia tętna. Ponieważ parametr ten definiuje 
zapotrzebowanie kurczącego się mięśnia sercowego na tlen, jego wzrost 
zwiększa ryzyko wystąpienia deficytów tlenu w mięśniu sercowym, a więc 
choroby niedokrwiennej serca. Choroba ta należy również do tych, któ-
rych ryzyko wystąpienia narasta z wiekiem.

Wraz z wiekiem usztywnieniu ulegają ściany naczyń tętniczych. Dodat-
kowo zmniejsza się synteza tlenku azotu w  ich obrębie, związku, który 
ma działanie antyaterogenne (przeciwmiażdżycowe). Obecność zaburzeń 
lipidowych i  zaburzenia metabolizmu glukozy, których częstość również 
narasta z  wiekiem, to kolejne czynniki sprzyjające miażdżycy. Miażdżyca 
nie jest jednak nigdy elementem normalnego starzenia się. Jest jedną 
z  najczęstszych chorób starości, której zmiany wynikające z  procesu sta-
rzenia torują drogę.

Do innych typowych, wynikających z procesu starzenia, zmian w ukła-
dzie sercowo-naczyniowym, należy zmniejszenie zdolności relaksacji 
(zdolność do rozkurczu konieczna dla prawidłowego wypełnienia serca 
krwią po skurczu), zwłaszcza lewej komory serca. Jest to czynnik ryzy-
ka niewydolności serca, której częstość występowania wzrasta wraz 
z  wiekiem. Wraz z  wiekiem zmniejsza się również aktywność węzła za-
tokowo–przedsionkowego, który jest naturalnym rozrusznikiem serca 
w  warunkach zdrowia, co prowadzi do zwolnienia rytmu serca i  sprzyja 
zaburzeniom rytmu serca.

Starzenie się układu sercowo-naczyniowego, podobnie jak wszystkich 
innych układów i narządów, nie powoduje objawów i w warunkach pod-
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stawowych, czyli bez dodatkowego obciążenia, układ krążenia u  zdro-
wych osób starszych zachowuje pełną wydolność. Jednak w  wyniku ob-
serwowanych zmian dochodzi m.in. do zmniejszenia tolerancji wysiłku 
i zmniejszenia sprawności reakcji na stres (jako stres postrzegany jest też 
każdy czynnik chorobotwórczy), w wyniku których u osób starszych łatwo 
dochodzi do procesów chorobowych. Zmniejszenie zdolności adaptacyj-
nych wraz z wiekiem prowadzi np. do zwiększenia ryzyka hipotonii orto-
statycznej, czyli utrudnienia przystosowania się układu krążenia do nagłej 
pionizacji. Wywołuje to zaburzenia widzenia, zawroty głowy, zaburzenia 
równowagi, a nawet upadki czy omdlenia towarzyszące wstawaniu15. Ry-
zyko to jest potęgowane m.in. przez odwodnienie, ale i  niektóre przyj-
mowane przez chorych leki. Z  naciskiem pokreślić należy, że hipotonia 
ortostatyczna nigdy nie jest konsekwencją starzenia i  jej występowanie 
należy zawsze zgłaszać personelowi medycznemu (lekarz, pielęgniarka). 
Dla jej potwierdzenia lub wykluczenia najprościej jest wykonać dwukrot-
ny pomiar ciśnienia tętniczego krwi – pierwszy pomiar w pozycji leżącej 
po co najmniej 10 minutach spokojnego leżenia, a  drugi 2–3 minuty po 
wstaniu. Jeśli wartości ciśnienia podczas drugiego pomiaru są niższe o co 
najmniej 20 mmHg w  przypadku ciśnienia skurczowego lub 10 mmHg 
w przypadku ciśnienia rozkurczowego rozpoznaje się hipotonię.

Układ oddechowy
Zmiany wynikające z  upływu czasu w  układzie oddechowym sprzyjają 

z jednej strony występowaniu infekcji (w tym zapaleń płuc), a z drugiej po-
garszają warunki wymiany gazowej niosąc ze sobą zwiększone ryzyko wy-
stępowania m.in. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), która jest 
jednym z  typowych schorzeń dla zaawansowanego wieku16. POChP ozna-
cza postępujący proces zwężenia dróg oddechowych, który ze względu na 
warunki panujące w  układzie oddechowym utrudnia w  znacznej mierze 
wydech, a  zatem usuwanie powietrza z  płuc. POChP obejmuje dwie jed-
nostki chorobowe przewlekłe: zapalenie oskrzeli i  rozedmę, które u  więk-
szości chorych współwystępują, gdyż są konsekwencją palenia tytoniu. 

Wraz z  wiekiem dochodzi do zmniejszenia ruchomości klatki piersio-
wej w konsekwencji zarówno zmian w obrębie jej szkieletu (m.in. zmniej-

15 Wieczorowska-Tobis K., Rajska-Neumann A.: Hipotonia ortostatyczna u starszych pa-
cjentów. Geriatr. Pol. 2006; 2: 159–165.

16 Pokorski M., Walski M., Antosiewicz-Pytka J.: Proces starzenia się płuc. W: Marchew-
ka A., Dąbrowski Z., Żołądź J. (red.): Fizjologia starzenia się. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2012, s. 180–192.



18Op ieKA  nAD  STARSzĄ  OSObĄ  n ieS AMODzielnĄ

szenie ruchomości połączeń stawowych), jak i  w  układzie mięśniowym 
(zmniejszenie masy i sprawności mięśni oddechowych). Wymiana gazowa 
staje się mniej efektywna, a  zaleganie powietrza w  płucach sprzyja roz-
wojowi drobnoustrojów. Rozwojowi bakterii sprzyja również osłabienie 
mechanizmów oczyszczania drzewa oskrzelowego i  stąd tendencja do 
zalegania wydzieliny w drzewie oskrzelowym.

Usztywnienie klatki piersiowej jest jedną z  głównych przyczyn 
zmniejszenia pojemności życiowej płuc (VC) czyli objętości powietrza, 
którą wprowadza się do płuc po maksymalnym wydechu podczas mak-
symalnego wdechu. Typową zmianą, sprzyjającą POChP jest zwiększenie 
tzw. objętości zalegającej (RV), czyli objętości powietrza, która pozostaje 
w płucach po wykonaniu maksymalnego wydechu17. Utrudnienie wyde-
chu prowadzi w konsekwencji do łatwiejszego zapadania się końcowych 
odcinków dróg oddechowych podczas wydechu. Zmiany te, ze wzglę-
du na ich podobieństwo do obserwowanych w  rozedmie, określa się 
mianem „rozedmy starczej”. Parametry te można mierzyć przy pomocy 
spirometrii.

Warto jednak zdać sobie sprawę, że w  układzie oddechowym zmiany 
wynikające z  upływu czasu nasilane są przez niezdrowy tryb życia i  sto-
sowane używki np. mała aktywność fizyczna przyspiesza zmiany inwolu-
cyjne (zanikowe) mięśni oddechowych, a  palenie – w  tym również bier-
ne – wpływa niekorzystnie na zawartość włókien elastynowych w tkance 
płucnej, odpowiedniej zawartości których zawdzięcza ona swoją spręży-
stość warunkującą m.in. prawidłowe usuwanie powietrza z płuc podczas 
wydechu. Podkreśla to rolę nas samych we współdecydowaniu o tempie 
naszego starzenia.

Nerki i drogi moczowe
W  nerkach zmniejsza się liczba czynnych kłębuszków nerkowych peł-

niących rolę cegiełek tworzących nerki – w  praktyce bowiem czynność 
nerek można postrzegać jako sumę efektów działania poszczególnych 
wchodzących w  ich skład nefronów. Wraz z  wiekiem dochodzi więc 
do pogorszenia funkcji nerek, co oznacza mniejszą zdolność nerek do 
oczyszczania krwi z  produktów przemiany materii. Ponieważ nerki mają 
ogromną rezerwę narządową (można przecież żyć mając tylko jedną 
nerkę), zmiany te nie powodują zaburzeń, jednak ich obecność sprawia, 
że wszelkie czynniki nefrotoksyczne (potencjalnie uszkadzające nerkę), 

17 Kozak-Szkopek E.: Ocena kliniczna chorego w podeszłym wieku z przewlekłą obturacyj-
ną chorobą płuc. Gerontol Pol 2007; 15(3): 61–68.
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w tym również np. niektóre leki, u osób starszych dużo łatwiej wywołują 
niewydolność nerek niż u młodszych.

Przez długi czas czynność nerek oceniano mierząc stężenie kreatyniny 
w surowicy krwi, jako że kreatynina jest usuwana przez nerki, a więc po-
gorszenie ich funkcji uwidocznione być może wzrostem jej stężenia. Jed-
nak źródłem kreatyniny w organizmie jest metabolizm mięśni, a w proce-
sie starzenia wyraźnie zmniejsza się ich masa. W  praktyce więc pomimo 
coraz gorszej czynności nerek, w miarę starzenia się organizmu, stężenie 
kreatyniny w surowicy nie wzrasta18. Wobec powyższego zaniechano uży-
wania stężeń kreatyniny do oceny funkcji nerek. Czynność nerek wylicza 
się obecnie ze specjalnych równań i szczególnej uwagi wymagają osoby, 
u  których tzw. szacowana filtracja kłębuszkowa, czyli eGRF, jest poniżej 
60 ml/min.

Wraz z wiekiem dochodzi również do zmniejszania się zdolności nerek 
do zagęszczania i rozcieńczania moczu, regulacji pH oraz regulacji stężeń 
elektrolitów w surowicy. Zmiany te są stosunkowo niewielkie i w warun-
kach podstawowych nie prowadzą do zaburzeń. Jednak w  momencie 
zadziałania czynników nasilających szybko pojawiają się problemy np. 
ograniczenie spożycia płynów (lub ich podaży), a także intensywna utra-
ta płynów bez ich koniecznego uzupełnienia (w  tym stosowanie leków 
odwadniających – diuretyków) u  osób starszych niesie ze sobą znaczne 
ryzyko odwodnienia. Jest ono dodatkowo potęgowane przez zmniejsze-
nie wrażliwości ośrodka pragnienia, typowe dla procesu starzenia. Ozna-
cza to, że osoby starsze nie czują, że w  ich organizmie brakuje wody. 
Znaczenie ma tu także zmniejszenie zawartości wody w organizmie osób 
w  wieku podeszłym, które powoduje zwiększoną wrażliwość na odwod-
nienie. Dlatego też poleca się opiekunom, aby nie pytali podopiecznych 
czy chcieliby coś wypić, ale podawali im coś do picia. W analogiczny spo-
sób przy zbyt intensywnym nawadnianiu narasta ryzyko przewodnienia.

Starzenie w  obrębie nerki ma również znaczenie dla gospodarki wi-
taminowej, gdyż w  obrębie nerki odbywa się jeden z  etapów aktywacji 
witaminy D3. Aktywacja polega na przyłączeniu grupy OH (jest to pro-
ces hydroksylacji). Aktywna, czyli działająca witamina D3, to 1,25(OH)2D3. 
Proces aktywacji w nerce zachodzi wyraźnie mniej efektywnie w starości 
i  jest to jedna z  przyczyn częstych zaburzeń gospodarki wapniowo-fos-
foranowej u  osób starszych. W  następstwie niedoboru aktywnej postaci 

18 Wieczorowska-Tobis K.: Zmiany narządowe w procesie starzenia. Pol Arch Med Wewn 
2008, 118: 63–69.
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witaminy D3 zmniejsza się wchłanianie wapnia i dochodzi do podwyższe-
nia parathormonu (PTH) w surowicy, który pogarsza metabolizm kości.

Jednak obecnie zwraca się uwagę, że witamina D3 jest witaminą o plejo-
tropowym efekcie działania, czyli o działaniu wielokierunkowym. Obecność 
jej receptorów stwierdzono w  co najmniej 30 różnych rodzajach komórek 
w organizmie. Tak więc ma ona znaczenie nie tylko dla prawidłowego funk-
cjonowania gospodarki wapniowo-fosforanowej, a więc dla tkanki kostnej 
i  mięśni, ale również dla układu immunologicznego (niedobory sprzyjają 
zaburzeniom odporności i  skłonności do infekcji), ośrodkowego układu 
nerwowego (niskie stężenia obserwuje się w  depresji, ale również u  cho-
rych z otępieniem) i gospodarki węglowodanowej (niedobory witaminy D3 
sprzyjają cukrzycy). Poza starzeniem nerek, niedobory witaminy D3 u osób 
starszych wynikają również z mniejszego jej wytwarzania w skórze (nieza-
leżnie od mniejszej ekspozycji na światło słoneczne w związku z niewycho-
dzeniem z domu). Tak więc nawet u osób zdrowych, zgodnie z zaleceniami 
Narodowego Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, należy suplemen-
tować tę witaminę, począwszy od 70 roku życia, przez cały rok, w dawce co 
najmniej 1000 IU/dobę. Zdawać sobie przy tym należy sprawę, że wczesne 
objawy jej niedoborów, bardzo częste w starości, mogą mieć charakter bar-
dzo nietypowy, jak np. osłabienie mięśni czy skłonność do infekcji.

Z wiekiem dochodzi też do zmian w drogach moczowych, co wyraźnie 
zwiększa ryzyko nietrzymania moczu19. Zmniejsza się pojemność pęcherza, 
ale też zwiększa się objętość moczu w  pęcherzu po mikcji (czyli pęcherz 
opróżnia się mniej sprawnie), wszystko to jednak w  sposób naturalny po-
woduje, że konieczne jest częstsze jego opróżnianie. U kobiet dochodzi do 
skrócenia cewki moczowej, a u mężczyzn powiększa się gruczoł krokowy. Ta 
ostatnia zmiana, w związku z trudnością jednoznacznego określenia, kiedy 
już mamy do czynienia z przerostem patologicznym, a kiedy jeszcze z fizjo-
logicznym powiększeniem, budzi żywą dyskusję. Wraz z wiekiem zwiększa 
się też częstość nagłych skurczy wypieracza pęcherza moczowego, mię-
śnia odpowiedzialnego za opróżnianie pęcherza, co przy gorszym działa-
niu zwieraczy, zwłaszcza u  kobiet, znacznie zwiększa ryzyko nietrzymania 
moczu. Nietrzymanie moczu nigdy jednak nie wynika tylko ze starzenia 
i  dlatego trzeba je zgłaszać lekarzowi, gdyż zawsze wymaga diagnostyki 
i leczenia. Niemniej jednak jest to bardzo częsty problem, dotyczący nawet 
co trzeciej osoby starszej; w znacznej przewadze są to kobiety.

19 Wojszel B.: Nietrzymanie moczu, jako jeden z wielkich problemów geriatrycznych. Ge-
rontol. Pol. 2003; 2(1): 9–13.
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Przewód pokarmowy
Fizjologiczne, czyli zależne wyłącznie od procesu starzenia, zmia-

ny w  przewodzie pokarmowym, są stosunkowo niewielkie. Jednak 
w związku z niewłaściwą dietą i siedzącym trybem życia często u osób 
starszych występuje wiele problemów, u  podłoża których leży upływ 
czasu, a które nasilane są m.in. przez elementy niezdrowego stylu ży-
cia. Należy do nich suchość w jamie ustnej, czyli kserostomia, na którą 
uskarża się prawie połowa osób starszych. Trzeba jednak pamiętać, że 
kserostomia może również wynikać ze współistniejących chorób i sto-
sowanych leków – jest np. typowa dla wysokich poziomów glikemii 
w cukrzycy, ale może występować też m.in. u chorych stosujących leki 
moczopędne i  wynikać z  odwodnienia. Tak więc pojawienie się tego 
problemu należy zawsze zgłosić pielęgniarce czy lekarzowi podczas 
wizyty, aby możliwa była odpowiedź na pytanie, z czego problem wy-
nika.

Innym typowym dla procesu starzenia przeobrażeniem w przewodzie 
pokarmowym jest zwolnienie motoryki żołądka prowadzące do wydłuże-
nia czasu przebywania w  nim pokarmu. Jest to czynnik ryzyka choroby 
refluksowej przełyku, której objawy to nie tylko zgaga, ale również np. 
bóle za mostkiem czy suchy kaszel lub nieprzyjemny zapach z ust. Z kolei 
zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego wynikające ze zmian atroficz-
nych (zanikowych) w  śluzówce, obserwuje się nawet u  70% osób po 80 
roku życia. Jest to więc zmiana typowo kojarzona z  procesem starzenia. 
W jej konsekwencji dochodzi do utrudnienia wchłaniania wapnia i żelaza 
oraz witaminy B12. Ponieważ co najmniej połowa osób starszych jest zain-
fekowana bakterią Helicobacter pylori, również ryzyko choroby wrzodowej 
jest u tych osób większe. Warto wiedzieć, że może ona u nich przebiegać 
podstępnie – prawie bezobjawowowo20. Nie należy więc stosować leków 
zobojętniających pH soku żołądkowego przewlekle, ale skonsultować 
ewentualne objawy z  profesjonalistą (lekarz, pielęgniarka, farmaceuta). 
Leki te bowiem mogą nasilać zmiany wynikające z  procesu starzenia, 
a  więc ich niewłaściwe (czyli np. zbyt długie lub bez wskazań) stosowa-
nie może być niebezpieczne.

Wraz z  wiekiem dochodzi do zwolnienia perystaltyki jelit. Zmiana ta 
sprzyja występowaniu zaparć, na które skarży się wiele osób starszych. 
Zaparcia jednak nie są naturalną konsekwencją starzenia. Zmiany wynika-

20 Wieczorowska-Tobis K.: Zmiany narządowe w procesie starzenia. W: Borowicz A., Wie-
czorowska-Tobis K., Kostka T.: Fizjoterapia w geriatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, War-
szawa 2010, s. 11–17.
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jące z wieku potęguje brak ruchu oraz niewłaściwe przyzwyczajenia die-
tetyczne (dieta niskobłonnikowa, a przede wszystkim zbyt małe spożycie 
płynów). U osób, u których występują zaparcia, aby uniknąć przewlekłego 
stosowania leków przeczyszczających, należy zawsze wprowadzić przede 
wszystkim modyfikacje stylu życia.

Do innych zmian obserwowanych wraz z  wiekiem w  przewodzie po-
karmowym należy zmniejszenie powierzchni wchłaniania i  pogorsze-
nie ukrwienia jelit, również sprzyjające gorszemu wchłanianiu21. Jednak 
wszelkie niedobory wynikające ze zmniejszonej dostępności składników 
odżywczych nie mogą być traktowane jako konsekwencja procesu sta-
rzenia. Podobnie jak wszystkie inne patologie wymagają udzielenia od-
powiedzi na pytanie o  ich przyczynę.

Zmiany zachodzące wraz z  wiekiem w  wątrobie nie znajdują od-
zwierciedlenia w  stosowanej w  codziennej praktyce ocenie jej czyn-
ności, co oznacza, że wszystkie oceniane parametry charakteryzujące 
funkcje wątroby pozostają bez zmian. Zmniejszeniu ulega jednak masa 
narządu, czemu odpowiada w  obrazie histologicznym zmniejszenie 
liczby i wielkości hepatocytów (komórek wątroby). Zmniejsza się rów-
nież wątrobowy przepływ krwi. Zmiany te przekładają się na pogor-
szenie funkcjonowania szlaków metabolicznych obserwowane między 
innymi, jako zwolnienie metabolizmu niektórych leków. Zmniejsza się 
też znacznie zdolność wątroby do regeneracji w  przypadku powsta-
łych uszkodzeń.

Układ wewnątrzwydzielniczy (gospodarka hormonalna)
Jeśli chodzi o  wynikające ze starzenia zmiany w  gospodarce hor-

monalnej, to jednymi z  typowych są te związane z  metabolizmem in-
suliny. Należy do nich m.in. spadek insulinowrażliwości, oznaczający 
osłabienie odpowiedzi tkanek na ten hormon. Tak więc dla wywołania 
efektu porównywalnego z  uzyskiwanym w  organizmie zdrowego mło-
dego człowieka, osoby starsze potrzebują wyższych stężeń insuliny, 
a  zatem konieczne jest zwiększone wytwarzanie tego hormonu przez 
trzustkę. Prowadzi to do hiperinsulinemii. Niemożliwość utrzymania jej 
wysokiego poziomu jest z  kolei przyczyną deficytu insuliny w  orga-
nizmie osoby starszej i  pogorszenia metabolizmu glukozy. Powoduje  

21 Lewandowicz M.: Zindywidualizowana dietoterapia w odpowiedzi na zmiany w prze-
wodzie pokarmowym związane ze starzeniem się lub wielochorobowością – część I. Geriatria 
2014, 8(1): 43–48.
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to, że cukrzyca typu II należy do chorób, których ryzyko narasta z wie-
kiem22. Efekt ten jest nasilany przez zmniejszenie masy mięśni i  wzrost 
zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, które z kolei mają związek ze 
zmniejszeniem aktywności fizycznej i nieprawidłową dietą. Po raz kolejny 
więc uwidacznia się na tym przykładzie możliwość modyfikacji procesu 
starzenia poprzez zmiany stylu życia czyli to, że – przynajmniej częściowo 
– mamy wpływ na nasz proces starzenia.

U zdrowych osób z wiekiem wielkość gruczołu tarczowego nieznacznie 
się zmniejsza. Na poziomie mikroskopowym towarzyszy temu obecność 
zwiększonej ilości tkanki łącznej oraz nacieków limfocytarnych. Czy na-
rastająca z  upływem czasu tendencja do tworzenia guzków odpowiada 
fizjologii, czy jest już patologią, pozostaje sprawą otwartą.

Wraz z wiekiem zmniejsza się synteza hormonów tarczycy (są to trójjo-
dotyronina – T3 i tyroksyna – T4). Wydaje się być to naturalną konsekwen-
cją wolniejszego tempa metabolizmu, co powoduje wolniejszą utylizację 
tych hormonów. W  efekcie, pomimo znacznego zmniejszenia syntezy 
(w  przypadku T3 aż o  1/3), stężenie hormonów tarczycy w  surowicy nie 
zmienia się z  wiekiem23. Dotyczy to również stężenia TSH w  surowicy, 
a zatem hormonu regulującego syntezę i uwalnianie T3 i T4.

W  zakresie regulacji gospodarki hormonalnej istnieją jednak hormo-
ny, których nie tylko synteza i  uwalnianie, ale także stężenia w  surowicy 
znacznie się zmniejszają wraz z  wiekiem (po 40 roku życia). Należą do 
nich np.:

•   melatonina – hormon szyszynki odpowiedzialny za regulację rytmu 
snu i  czuwania

•   hormon wzrostu – hormon wydzielany przez przysadkę i  regu-
lujący m.in. wzrost i dojrzewanie nie tylko komórek i  tkanek, ale 
też całego organizmu; spadek jego wydzielania określany jest 
jako somatopauza, bowiem hormon określany jest jako soma-
tostatyna

•   dehydroepiandrosteron (DHEA) – jeden z  hormonów sterydowych 
kory nadnerczy będący m.in. prekursorem testosteronu.

22 Bień B.: Zmiany narządowe towarzyszące procesowi starzenia. W: Wieczorowska-To-
bis K., Talarska D.: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2008, s. 43–52.

23 Wieczorowska-Tobis K.: Starzenie na poziomie narządowym. W: Wołowicka L., Troja-
nowska I.: Anestezja geriatryczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 31–49.
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Wiele mechanizmów regulacyjnych i ich konsekwencje nie są do końca 
poznane, niemniej jednak wiadomo, że próby utrzymania obniżających 
się stężeń niektórych hormonów w  granicach prawidłowych dla osób 
młodszych, prowadzi u  osób starszych do wielu niekorzystnych następstw 
(w przypadku np. hormonu wzrostu jest to cukrzyca czy niewydolność serca).

Układ ruchu
Układ ruchu jest tym, w obrębie którego zmiany wynikające z procesu 

starzenia są znaczne. Wraz z wiekiem następuje utrata masy i siły mięśni 
nawet u osób aktywnych fizycznie, choć badania pokazują, że podejmo-
wanie regularnej aktywności fizycznej może ten proces wyraźnie spowol-
nić. Zmiany te określa się mianem sarkopenii i  są one jedną z  przyczyn 
pogorszenia stanu funkcjonalnego w  starości. Utrata masy mięśniowej 
jest większa w kończynach dolnych niż górnych, a wynikające z tego po-
gorszenia stabilności równowagi i  chodu sprzyja upadkom.

Opisane zmiany w obrębie mięśni są nasilane przez wiele przewlekłych 
schorzeń, takich jak cukrzyca, niewydolność serca czy przewlekła obtu-
racyjna choroba płuc. Wpływają one bowiem niekorzystnie na metabo-
lizm białek mięśni. Dodatkowo, wtórnie schorzenia te potęgują bierność 
chorych, co nasila zmiany zanikowe. Powstaje więc typowy dla starości 
mechanizm błędnego koła (ryc. 3). Zdawać też trzeba sobie sprawę, że 
niekiedy bardzo trudno jest rozróżnić, które z  obecnych zmian wynikają 
tylko z upływu czasu, a które – już ze zmian chorobowych.

Sarkopenia:
zmniejszenie masy i siły mięśni

Choroby
negatywnie wpływające na układ ruchu
np. zaawansowana niewydolność serca

Zmniejszenie
aktywności fizycznej

Rycina 3: Mechanizm błędnego koła – nasilenie sarkopenii wynikające z  niskiej aktywności 
fizycznej.
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Proces starzenia powoduje zmniejszenie elastyczności ścięgien i  wię-
zadeł, co niekorzystnie wpływa na zakres ruchu w  stawach24. Zmniejsza 
się ilość wytwarzanej mazi stawowej. Chrząstki stawowe stają się coraz 
cieńsze, a  mikrourazy i  przeciążenia towarzyszące codziennej aktywno-
ści niosą ze sobą coraz większe zagrożenie pogorszenia ich właściwości 
mechanicznych. Zwiększa się więc ryzyko choroby zwyrodnieniowej sta-
wów, której towarzyszy ból i coraz większe ograniczenie ruchomości sta-
wów, a  także zwiększona podatność na urazy. Choroba zwyrodnieniowa 
stawów jest jedną z  najczęstszych patologii w  starości, obok miażdżycy 
i nadciśnienia. Jest jednak chorobą, a zatem nigdy nie wynika tylko i wy-
łącznie ze starzenia. W stawach, podobnie jak we wszystkich innych narzą-
dach, zmiany wywołane przez upływ czasu zwiększają ryzyko powstania 
procesu chorobowego, ale go nie wywołują. Co więcej, znaczenie ma tu 
jak zwykle tryb życia, gdyż niewłaściwe obciążenia stawów, wynikające 
np. z  otyłości, zwiększają ryzyko powstania procesu chorobowego. Nie-
mniej warto pamiętać, że wystąpienie bólu nigdy nie wynika z  procesu 
starzenia, choć niestety często ta dolegliwość tłumaczona jest przez per-
sonel medyczny wiekiem. Ponieważ nie budzi wątpliwości, że wystąpienie 
bólu niekorzystnie wpływa na sprawność i  jakość życia osób starszych, 
zgłaszanie bólu przez chorych i  ich opiekunów profesjonalistom (lekarz, 
pielęgniarka, fizjoterapeuta, farmaceuta) oraz prawidłowe jego leczenie 
stanowi jedną z  podstawowych zasad umożliwiających niezależne funk-
cjonowanie osób starszych.

W  układzie ruchu, wraz z  upływem czasu starzeją się również kości 
– zmniejszeniu ulega ich masa i  gęstość. Tkanka kostna ulega nieustan-
nej przebudowie podczas całego życia – w miejsce zresorbowanej starej 
tkanki powstaje nowa. Tyle, że w procesie starzenia zmieniają się propor-
cje: resorpcja kości stopniowo zaczyna przeważać nad kościotworzeniem. 
Zmiany te, w normalnym starzeniu się, nigdy nie są tak znaczne, aby po-
wodować osteoporozę i złamania kości podczas fizjologicznych obciążeń, 
czyli bez urazu25. Starzenie powoduje jednak, że wszystkie dodatkowe 
czynniki wpływające niekorzystnie na metabolizm tkanki kostnej dużo 
łatwiej mogą powodować osteoporozę. Takimi czynnikami mogą być za-

24 Podhorecka M., Kędziora-Kornatowska K., Sielski G.: Zmiany inwolucyjne w układzie 
ruchu oraz ich konsekwencje wpływające na zmniejszenie aktywności fizycznej osób star-
szych. Piel XXI w 2011, 34(1): s. 35–38.

25 Konstantynowicz J.: Osteoporoza i złamania w wieku podeszłym – niebezpieczna epi-
demia. W: Wojszel Z., Wilmańska J., Pecuszok P., Konstantynowicz J.: Jak starzeć się pomyśl-
nie. Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok 2012, s. 91–107.
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równo te, które wynikają ze stylu życia, a więc np. nieodpowiednia dieta 
(uboga w wapń, witaminę D3 czy białko) albo brak ruchu, ale także proce-
sy chorobowe (m.in. nadczynność tarczycy) czy leki (np. sterydoterapia).

Hematopoeza
Z  wiekiem dochodzi również do starzenia się szpiku kostnego. 

Zmniejsza się liczba multipotencjalnych komórek macierzystych w szpi-
ku, z  których powstają elementy morfotyczne krwi (granulocyty, bę-
dące główną frakcją leukocytów, erytrocyty i  płytki krwi). Pomimo to, 
w zdrowym starzeniu, ich liczba pozostaje wystarczająca do utrzymania 
liczebności wszystkich elementów morfotycznych w  zakresie wartości 
referencyjnych (prawidłowych)26. Jednak w  przypadku np. intensywne-
go krwawienia i utraty znacznej objętości krwi, u zdrowej osoby starszej 
dużo łatwiej dochodzi do anemii niż u  osoby młodej. Przyczyną tego 
jest właśnie zmniejszenie liczby komórek multipotencjalnych, które są 
źródłem odtworzenia erytrocytów. Wynika z  tego jasno, że ani anemia, 
ani żadna inna patologia hematologiczna, nigdy nie są składowymi fi-
zjologii. Ich występowanie zawsze świadczy o  obecności procesu cho-
robowego i  wymaga diagnostyki.

Ośrodkowy układ nerwowy
W  prowadzonych obecnie badaniach procesu starzenia wiele uwagi 

poświęca się starzeniu się ośrodkowego układu nerwowego (tj. mózgu 
i  rdzenia kręgowego). Wiadomo, że wraz z wiekiem dochodzi do zmniej-
szenia w jego obrębie zarówno liczby neuronów, jak i komórek glejowych, 
niezbędnych do funkcjonowania neuronów. Mózg jednak, pomimo braku 
możliwości podziału neuronów, ma znaczną rezerwę czynnościową, dzię-
ki możliwości przejmowania funkcji jednych obszarów, w  przypadku ich 
uszkodzenia, przez inne, nieuszkodzone. Zjawisko to określa się jako tzw. 
plastyczność mózgu. W  związku z  tym u  chorych z  chorobą Alzheimera 
występuje faza niema klinicznie przez długi czas na początku choroby, 
gdyż, jak wykazano, objawy kliniczne otępienia pojawiają się dopiero, 
kiedy uszkodzonych zostanie ponad 50% neuronów odpowiedzialnych 
za poszczególne funkcje mózgu27.

26 Kroll-Balcerzak R., Sawiński K., Balcerzak A.: W: Stogowski A., Dzięgielewska S. (red.): 
Indywidualne aspekty starzenia się. Między możliwościami a ograniczeniami. Wydawnictwo 
Naukowe WSNHiD, Poznań 2013, s. 27–37.

27 Barcikowska M.: Otępienie u osób w wieku podeszłym, W: Galus K. (red.): Geriatria. Else-
vier Urban & Partner, Wrocław 2007, s. 235–251.
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W  procesie starzenia się mózgu zmniejsza się utylizacja glukozy, co 
świadczy o  zwolnieniu toczących się w  jego obrębie procesów metabo-
licznych. Jednocześnie zmienia się synteza neuroprzekaźników, za pomo-
cą których komórki nerwowe komunikują się ze sobą. Dotyczy to np. syn-
tezy dopaminy. Proces zwyrodnieniowy doprowadzający do uszkodzenia 
układu dopaminergicznego, który kontroluje postawę, napięcie mięśni 
i ruchy automatyczne, jest przyczyną choroby Parkinsona. Jednak, jak już 
wspomniano, w związku z możliwościami kompensacyjnymi mózgu, aby 
doszło do powstania jej objawów, uszkodzonych musi być co najmniej 
70% komórek wytwarzających dopaminę. W  procesie starzenie synteza 
dopaminy zmniejsza się o 10, najwyżej 20%, tak więc sam proces starzenia 
nie prowadzi do tej choroby28.

U  chorych z  chorobą Alzheimera obserwuje się z  kolei niedobór inne-
go neuroprzekaźnika – acetylocholiny. Podobnie jednak jak w  przypadku 
choroby Parkinsona, choć jego synteza zmniejsza się w procesie starzenia, 
to nie jest to spadek wystarczający do wywołania tej choroby. Podobny 
fenomen dotyczy zmian patomorfologicznych obserwowanych w  mózgu 
w procesie normalnego starzenia i u osób z chorobą Alzheimera. Wykaza-
no, że choroba Alzheimera wiąże się z występowaniem w mózgu zwyrod-
nienia neurofibrylarnego oraz gromadzeniem tzw. amyloidowych blaszek 
starczych. Wiadomo jednak, że zmiany te nie są patognomiczne dla tej cho-
roby, co oznacza, że samo ich występowanie nie wystarcza do zdiagnozo-
wania tego schorzenia. Ich powstawanie, jakkolwiek w znacznie mniejszych 
ilościach, towarzyszy procesowi normalnego starzenia. Warto zatem zdać 
sobie sprawę, że w mózgu, podobnie jak w  innych narządach, w procesie 
starzenia powstają zmiany, których nasilenie, w związku z oddziaływaniem 
czynników chorobotwórczych, prowadzi do patologii. Również i  tu jednak 
znaczenie mają czynniki modyfikowalne, a więc przede wszystkim styl ży-
cia, ponieważ wykazano np., że aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wy-
stąpienia otępienia, a u osób z otępieniem spowalnia postęp zmian29.

Znaczeniu czynników środowiskowych w  wywoływaniu chorób typo-
wych dla wieku podeszłego można przyjrzeć się na przykładzie depresji30. 

28 Wieczorowska-Tobis K.: Starzenie się jest częścią życia. W: Borowicz A., Forycka M., Wie-
czorowska-Tobis K.: Rehabilitacja osób z zaburzeniami funkcji poznawczych. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2015, s. 11–17.

29 Kołodziejczyk I.: W zdrowym ciele zdrowy duch? Wpływ aktywności fizycznej na funk-
cjonowanie poznawcze w starszym wieku. Kosmos 2007, 56(3-4): 361–369.

30 Sobów T.: Praktyczna psychogeriatria – rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach 
psychicznych u chorych w wieku podeszłym. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010.
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Wzrost jej ryzyka, przynajmniej częściowo, jest konsekwencją występo-
wania tzw. strat. Jest to np. przejście na emeryturę („strata” pozycji spo-
łecznej i „strata” finansowa), ale też wzrost ryzyka niesprawności związany 
z występowaniem chorób przewlekłych („strata” zdrowia) czy śmierć osób 
z otoczenia („strata” członków rodziny czy przyjaciół).

Narządy zmysłów
Starzenie dotyczy również narządów zmysłów. Największe znaczenie 

dla codziennego funkcjonowania mają zmiany dotyczące narządu wzroku 
i  słuchu.

Presbyopia (starczowzroczność) oznacza pogorszenie widzenia 
z bliskiej odległości w związku z pogorszeniem akomodacji. Przyczyny 
tego upatruje się m.in. w  zmniejszeniu zawartości wody w  soczewce, 
co powoduje jej sztywność. Proces ten rozpoczyna się ok. 35 roku 
życia, powoli postępuje, i  choć prowadzi do pogorszenia wzroku, to 
nigdy nie jest przyczyną zaniewidzenia. Osoby starsze wymagają więc 
regularnych wizyt okulistycznych celem dobrania okularów, ponieważ 
zdarza się podczas badania, że widzą gorzej w okularach, których uży-
wają, niż bez.

Analogicznym procesem prowadzącym do pogorszenia słuchu jest 
presbyacusis. Niedosłuch ten dotyczy obydwu uszu. Osoby starsze gorzej 
słyszą przede wszystkim wysokie tony, co powoduje, że znacznie gorzej 
rozumieją to, co mówią dzieci i  młode kobiety, a  także trudniej jest im 
zrozumieć treść wypowiedzi, jeśli coś dzieje się w  tle. Zmiany te są wy-
raźnie nasilane przez ekspozycję na hałas.

Głośno włączony telewizor czy radio powinny uświadamiać opieku-
nom konieczność oceny słuchu podopiecznych – kończy się ona najczę-
ściej rekomendacją używania aparatu słuchowego. Jednak osoby starsze 
i  ich opiekunowie uważają często, że skoro jakoś dają radę, to jest jesz-
cze czas na zaprotezowanie słuchu. Tymczasem wprowadzony zbyt póź-
no aparat słuchowy jest znacznie trudniejszy do zaakceptowania przez 
niedosłyszącą osobę.
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Odróżnienie fizjologii i  patologii u  osób starszych – na co 
zwrócić uwagę, czyli sposoby rozpoznawania objawów 
choroby

Często jednoznaczne odróżnienie fizjologii i patologii u osób starszych 
jest trudne. Trzeba jednak pamiętać, na co wielokrotnie zwracano uwa-
gę w niniejszym rozdziale, że fizjologia oznacza warunki zdrowia, a więc 
wystąpienie jakichkolwiek niekorzystnych objawów się w niej nie mieści. 
Oznacza zawsze, że coś się dzieje i trzeba te objawy zgłaszać pielęgniarce 
lub lekarzowi.

Jest to ważne, ponieważ często pogorszenie stanu zdrowia wynika 
ze zmiany leków. Jeśli więc w ostatnim czasie podopieczny miał zlecone 
nowe leki na receptę lub zostały zakupione jakieś nowe leki w aptece bez 
recepty, to potencjalnie złe samopoczucie może wynikać z  tych leków 
(jest to tzw. jatrogenny zespół geriatryczny). Wtedy, w  przypadku leków 
bez recepty konieczne jest ich odstawienie, a w każdym innym przypadku 
należy zgłosić problem pielęgniarce lub lekarzowi dla rozstrzygnięcia, czy 
może on wynikać z  leków31.

Jednym z  typowych problemów u  osób starszych jest brak specyficz-
ności objawów chorobowych. Oznacza to inną symptomatologię chorób. 
W praktyce wiele chorób może przebiegać:

1.  bezobjawowo lub prawie bez objawów, dlatego nawet objawów 
o  niewielkim nasileniu nie należy lekceważyć – np. nagle pojawia-
jące się uczucie słabości u  osób starszych, zwłaszcza u  tych z  cu-
krzycą, może towarzyszyć zawałowi; objawy typowe, takie jak silny 
ból w klatce piersiowej, mogą być nieobecne;

2.  pod postacią problemów przypominających proces starzenia np. 
suchość skóry, spowolnienie ruchowe czy kłopoty z  pamięcią to 
często jedyne objawy niedoczynności tarczycy; zrzucane są one 
na karb wieku; dla odpowiedzi na pytanie o  to, czy wynikają 
z procesu starzenia czy z niedoczynności tarczycy, konieczne jest 
oznaczenie TSH;

3.  pod postacią podobnych dolegliwości czy objawów; przykładem 
mogą być upadki – zwiększone ryzyko upadków wynikać może 

31 Kostka-Trąbka E., Woroń J.: Interakcje leków w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Le-
karskie PZWL, 2011.
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z  tak różnych problemów jak anemia, niewydolność serca, nad-
czynność tarczycy czy zapalenie płuc, ale też i  pobierane przez 
chorych leki. Upadek powinien być traktowany jako „wierzchołek 
góry lodowej”, czyli pokazuje problem, którego nie wolno zlekce-
ważyć. Tak więc jeśli podopieczny zaczyna upadać bez wyraźnej 
przyczyny, koniecznie trzeba wyeliminować tzw. środowiskowe 
czynniki ryzyka i  skonsultować ten problem np. z  pielęgniarką 
czy lekarzem. 

4.  Istnieją w geriatrii, poza upadkami, trzy podobne problemy, wyma-
gające podobnego postępowania tj. zadania pytania o ich przyczynę. 
Nie należy ich tłumaczyć wiekiem. Są to: delirium, czyli majaczenie/
splątanie, unieruchomienie oraz niesprawność w  zakresie codzien-
nych czynności. W każdym z tych przypadków nagłe powstanie pro-
blemu wskazuje na ukryty problem medyczny. Jest to o tyle ważne, 
że wiele z tych problemów jest potencjalnie odwracalnych; dlatego 
też konieczne jest ich zgłaszanie personelowi medycznemu. Jeśli 
podopieczny nagle nie wie, gdzie jest i nie poznaje najbliższych, to 
nie można zrzucać tego na karb otępienia. Podobnie, jeśli stosun-
kowo sprawna, samodzielna kilka dni wcześniej osoba, nagle ma 
problem z  poruszaniem, albo nie jest w  stanie przygotować sobie 
posiłku, z  czym dotychczas świetnie sobie radziła. Wskazuje to na 
współistniejący proces choroby, którego zdiagnozowanie i  leczenie 
potencjalnie pozwoli na powrót do stanu poprzedniego.

Jednym z  typowych schorzeń dla starości jest otępienie. W  procesie 
starzenia narasta ryzyko zaburzeń funkcji poznawczych, które są niezbęd-
nym, ale niewystarczającym warunkiem dla powstania otępienia. Defini-
cja otępienia mówi, że jest to zespół objawów spowodowany przewle-
kłą, postępującą i  zwykle nieodwracalną chorobą mózgu, przebiegający 
z  zaburzeniem funkcji poznawczych (pamięci, myślenia, orientacji, rozu-
mienia, liczenia, porozumiewania się – funkcji językowych, uczenia się, 
planowania, umiejętności oceny). Zaburzenia te w  negatywny sposób 
wpływają na funkcje intelektualne, kontrolę emocji, zachowania społecz-
ne i  czynności zawodowe32.

Nawet niewielkiego stopnia zaburzenia funkcji poznawczych znacz-
nie utrudniają codzienne funkcjonowanie i  zwiększają zapotrzebowanie 

32 Wojszel Z.B., Bień B., Przydatek M.: Wielkie problemy geriatryczne: III. Zespoły otępien-
ne. Med. Rodz 2001; 3–4: 162–168.
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na opiekę. Osobie starszej, u  której występują te zaburzenia, potrzebna 
jest na pewno pomoc przy przyjmowaniu leków – konieczne jest spraw-
dzanie, czy leki są właściwie przygotowane oraz monitorowanie, czy nie 
zapomniała o ich wzięciu. Niewłaściwe wzięcie leków może nie tylko po-
gorszyć stan zdrowia, ale nawet stanowić zagrożenie życia.

Najpierw więc zadaje się pytanie: Czy osoba starsza ma zaburzenia 
funkcji poznawczych? Jednym z prostych testów mających tu zastosowa-
nie jest test rysowania zegara (TRZ). Jest on krótki (kilka minut) i stosun-
kowo prosty do wykonania.

W  pierwszej części testu osoba badana otrzymuje kartkę z  narysowa-
nym okręgiem, który przedstawia tarczę zegara i jest proszona o wpisanie 
cyfr odpowiadających godzinom na tarczy zegara. Ocenia się prawidłowe 
rozmieszczenie cyfr na tarczy.

W drugiej części osoba badana otrzymuje kartkę, na której narysowa-
na jest tarcza zegara z  prawidłowo rozmieszczonymi cyframi; na tarczy 
brakuje wskazówek. Zadanie obejmuje narysowanie wskazówek tak, aby 
na zegarze była godzina 3:00.

Trzecia część jest analogiczna, ale na zegarze ma być godzina 11:10 
(dziesięć minut po godzinie jedenastej). Przykład nieprawidłowości w te-
ście rysowania zegara (zadanie 1 i 3) przedstawiono na rycinie 4.

Rycina 4: Przykład nieprawidłowego wyniku testu rysowania zegara.

Nieprawidłowości w  teście rysowania zegara nie pozwalają na zdia-
gnozowanie otępienia. Wskazują jedynie na istnienie zaburzeń funkcji 
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poznawczych. Zaburzenia funkcji poznawczych mogą towarzyszyć depre-
sji – warto o  tym pamiętać, ponieważ postawienie diagnozy i  włączenie 
odpowiedniego leczenia pozwala mieć nadzieję na likwidację objawów. 
Poza tym wiele schorzeń somatycznych (np. niedoczynność tarczycy, za-
burzenia elektrolitowe, cukrzyca, niewydolność serca), a  także niektóre 
leki mogą wpływać niekorzystnie na sprawność mózgu33. Trzeba więc 
zgłaszać istniejące problemy pielęgniarce czy lekarzowi, gdyż ich pra-
widłowa diagnostyka i  podjęcie leczenia może w  sposób zdecydowany 
zwiększyć samodzielność chorych i poprawić jakość ich życia.

Jeśli chodzi o otępienie to jego pierwsze objawy są często traktowane 
jako konsekwencja starzenia. Co więcej pojedyncze problemy mogą zda-
rzyć się również u osób zdrowych – np. poszukiwanie miejsca odłożenia 
przedmiotu wynikające z roztargnienia, które wtedy nie ma nic wspólne-
go z otępieniem. Należy więc zwrócić uwagę na powtarzalność i narasta-
nie problemów oraz pojawianie się nowych, które utrudniają stopniowo 
codzienne funkcjonowanie. Mogą one być trudne do zauważenia, ponie-
waż osoby starsze czasem starają się je ukrywać i/lub lekceważyć. Zwrócić 
powinny jednak uwagę m.in.:

•   zmiana miejsc odkładania rzeczy i  szukanie ich później, jeśli jest to 
objaw, który wcześniej nie występował;

•   trudności w  wykonywaniu złożonych poleceń np. prośby o  pójście 
do kuchni i  przygotowanie konkretnej kanapki, a  potem przynie-
sienie jej;

•   problemy z  opowiedzeniem treści usłyszanych (np. w  radio) lub 
obejrzanych (np. w  telewizji) czy też przeczytanej książki;

•   trudności w  zapamiętaniu nowych informacji, zwłaszcza jeżeli jest 
ich kilka (np. wiadomości TV);

•   zapominanie o  terminach, umówionych spotkaniach; zdarza się też 
przychodzenie na spotkania o innych porach lub w inne dni (tłuma-
czone np. roztargnieniem).

Należy również pamiętać, że trudności w  rozpoznaniu pierwszych 
objawów otępienia wynikają m.in. z  tego, że osoby starsze starają się 

33 Kaczmarek B., Kuśnierkiewicz M.: Trendy w najnowszych badaniach dotyczących funk-
cjonowania poznawczego osób starszych oraz profilaktyka zaburzeń neuropsychologicznych 
u  seniorów. W: Sawiński K. (red.): Wyzwania współczesnej geriatrii i  gerontologii. WSWOP 
„Hospicjum Domowe”, Poznań 2014, s. 162–178.
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nie przyznawać do pojawiających się problemów i wypierać zaburzenia. 
Zwrócić uwagę powinna nagła niechęć do podróżowania (zwłaszcza do 
nowych miejsc lub miejsc sporadycznie tylko wcześniej uczęszczanych) 
u  osób, które wcześniej chętnie podejmowały wyjazdy. Może to doty-
czyć choćby wyjazdów do sanatorium – tłumaczone to może być np. 
tym, że już tych wyjazdów było tyle i „niech teraz inni sobie pojeżdżą”, 
gdy tymczasem w  rzeczywistości wiąże się to z  trudnością poradzenia 
sobie w nowym otoczeniu i gubieniem się w miejscach nieznanych lub 
mniej znanych.

Innym objawem, którego pojawienie powinno skierować uwagę na 
konieczność oceny funkcji poznawczych, są trudności w  odnajdowaniu 
słów np. określenie „proszę, podaj mi to coś do pisania, co leży na stoli-
ku” może wskazywać na nieumiejętność nazwania długopisu czy ołówka 
i  stosowanie opisu „coś do pisania”. To właśnie opisywanie przedmiotów 
jest formą radzenia sobie w sytuacji problemowej i powoduje, że trudno 
jest zwrócić uwagę na to, że coś się dzieje. 

Tego typu sytuacje najczęściej są bagatelizowane przez opiekunów, 
a  warto zwrócić na nie uwagę. Ważne jest jednak przede wszystkim na-
rastanie zmian w  czasie, co różnicuje proces naturalnego starzenia od 
zmian wywołanych przez chorobę34.
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Izabela Wróblewska

zASADY OpieKi nAD OSObĄ 
z zAbURzeniAMi O CHARAKTeRze 
OTĘpiennYM

Wstęp

Ze względu na wciąż wzrastającą na całym świecie liczbę osób star-
szych, otępienie staje się jednym z największych wyzwań dla wszystkich 
osób zajmujących się problematyką gerontologiczną. Ma ono postępują-
ce, poważne i  przykre konsekwencje nie tylko dla samych chorych, ale 
także dla ich opiekunów1.

Otępienie (łac. dementia) nie jest normalnym objawem procesów sta-
rzenia się. Charakteryzuje się większym, niż fizjologiczne, osłabieniem 
sprawności umysłowej, przy czym proces ten ma charakter progresywny 
(postępujący) i nieodwracalny. Jego przyczyną jest uszkodzenie mózgu 
o  różnym pochodzeniu. Najczęstszą przyczyną są choroby neurode-
generacyjne, które prowadzą do postępującego zwyrodnienia tkanki 
nerwowej, powodując trwałe zmiany w  strukturze mózgu. Pojęcie otę-
pienia nie określa żadnej konkretnej jednostki chorobowej. Może być 
objawem wielu z  nich, np. choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, 
otępienia naczyniopochodnego, otępienia z  ciałami Lewy’ego i  otę-
pienia czołowo-skroniowego2. Zawsze jednak odnosi się wyłącznie do 
sfery psychicznej. W  rezultacie u  chorego obserwuje się na początku 
nieznaczne, a  z  czasem coraz bardziej zaawansowane obniżenie możli-
wości intelektualnych. 

1 Zadworna-Cieślak M., Finogenow M.: Perspektywa pozytywnego starzenia się w okresie 
późnej dorosłości. Pedagog Rodziny 2012; 2: 117–128.

2 Barcikowska M.: Otępienie w podeszłym wieku. W: Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. 
(red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2006, 
s. 98–107.
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Niektórzy badacze wyróżniają trzy stadia otępienia, wyodrębnione na 
podstawie obrazu klinicznego schorzenia. W  pierwszym z  nich nasileniu 
ulegają lekkie zaburzenia poznawcze, w  tym głównie pamięć. W  drugim 
występuje dalsze nasilanie się tych nieprawidłowości, ale dochodzi także 
do zaburzeń w sferze emocjonalnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej po-
łączonej z niezbornością ruchów (ataksja). W trzecim stadium funkcje po-
znawcze mogą już być na poziomie małego dziecka, a nawet noworodka3.

Istnieje wiele definicji i  kryteriów otępienia. Stan taki spowodowany 
jest wątpliwościami badaczy dotyczącymi tego, od którego momentu ob-
niżenie sprawności umysłowej uznaje się za otępienie. Może mieć ono 
różny charakter i nasilenie, co dodatkowo utrudnia diagnostykę.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) otępienie to zespół 
objawów wywołany chorobą mózgu, charakteryzujących się licznymi za-
burzeniami wyższych funkcji korowych, a  więc problemami z  pamięcią, 
myśleniem, orientacją, rozumieniem, liczeniem, zdolnością do uczenia się, 
posługiwania językiem i oceniania. Opisanym nieprawidłowościom mogą 
towarzyszyć zaburzenia emocjonalne, dotyczące zachowania i motywacji. 

WHO podaje, że osłabienie pamięci dotyczy głównie uczenia się no-
wych informacji. W zaawansowanym stadium choroby może być zaburzo-
ne także odtwarzanie wiadomości nabytych wcześniej. 

Zaburzenia pozostałych funkcji poznawczych przebiegają pod posta-
cią upośledzonej zdolności dokonywania ocen, myślenia, planowania 
i organizowania przebiegu złożonych czynności oraz osłabienia procesu 
przetwarzania informacji. Dodatkowo występuje chwiejność emocjonal-
na, drażliwość, apatia i  zubożenie interakcji społecznych przy zacho-
wanej jednocześnie orientacji w  najbliższym otoczeniu. Stwierdzenie 
otępienia może mieć miejsce, gdy wymienione symptomy trwają co 
najmniej przez rok i  dodatkowo zostały wykonane badania potwier-
dzające diagnozę.

Nieco inaczej brzmi definicja otępienia podawana przez Amerykań-
skie Towarzystwo Psychiatryczne, które w  swojej klasyfikacji zaburzeń 
psychicznych podaje, że otępienie jest zespołem objawów nieprawidło-
wych procesów poznawczych obejmujących głównie pamięć, a  oprócz 
niej, co najmniej dwie z  funkcji poznawczych. Oznacza to, że deficyty 
muszą dotyczyć także mowy (afazja), celowej złożonej aktywności rucho-

3 Pąchalska M., Kurzbauer H., MacQueen B.D., Grochmal-Bach B., Godziniec K.: Kliniczny Test 
Funkcji Wykonawczych – zrewidowany w diagnostyce różnicowej depresji, zespołu lekkich zabu-
rzeń poznawczych oraz otępienia typu Alzheimera. Psychogeriatria Polska 2004; 1: 119–144.
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wej (apraksja), zdolności rozpoznawania i  identyfikowania przedmiotów 
(agnozja) albo zaburzeń planowania, inicjowania, kontroli i  korygowania 
przebiegu złożonych zachowań (zaburzenia funkcji wykonawczych). Przy 
czym deficyty te są na tyle głębokie, że zakłócają aktywność zawodową, 
społeczną oraz wykonywanie codziennych czynności życiowych4.

Osoby chorujące na otępienie, w  lżejszych, niezaawansowanych przy-
padkach choroby, mogą prowadzić w  miarę samodzielne życie, szcze-
gólnie, gdy mają możliwość przebywania w  znanym im i  przyjaznym 
środowisku. Niestety schorzenia powodujące otępienie mają najczęściej 
charakter postępujący. Oznacza to, że w ciężkich przypadkach chorzy nie 
są w  stanie wykonać samodzielnie nawet najprostszych czynności, mają 
trudności z  komunikacją i  nawiązywaniem kontaktu z  innymi oraz z  ak-
tywnością, łącznie z zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych. W rezultacie 
pozostają całkowicie zależni funkcjonalnie od osób trzecich, wymagając 
całodobowej i długoterminowej pielęgnacji.

Otępienia nie należy utożsamiać z  upośledzeniem umysłowym, opi-
sywanym jako niski iloraz inteligencji. Wręcz przeciwnie, pojawia się ono 
często u  osób, które przed chorobą miały wyższą niż średnia sprawność 
umysłową. U  tej grupy osób ciężko jest określić moment pojawienia się 
nieprawidłowości, ponieważ dzięki ogólnej sprawności intelektualnej do-
brze maskują dysfunkcje niektórych obszarów. Z  czasem jednak, także 
i  u  nich, coraz większe osłabienie umysłowe objawia się pogorszeniem 
funkcjonowania w sferach złożonych, a następnie prostych. Chory nie jest 
zdolny do prawidłowego działania zawodowego i społecznego. Ma coraz 
większe trudności z czynnościami dnia codziennego5.

W  diagnozowaniu otępienia, jego rodzaju i  stopnia, konieczne jest 
przeprowadzenie wnikliwego wywiadu, badania fizykalnego oraz wyko-
nanie badań laboratoryjnych, psychologicznych i neurologicznych, a także 
rezonansu magnetycznego (MG) i  tomografii komputerowej (TK). Należy 
wziąć pod uwagę również choroby współistniejące, ponieważ charaktery-
stycznym dla wieku starszego jest nakładanie się objawów różnych scho-
rzeń, co powoduje poważne trudności w  odnalezieniu ich źródła. Przy-
kładem mogą być tu pacjenci z  depresją, której zaawansowana postać 
może być mylona z  otępieniem. W  przypadku osób w  podeszłym wieku 
niepokojące objawy, mogące zostać mylone z demencją, daje chociażby 

4 Sobów T.: Zaburzenia psychiczne współistniejące z demencją – znaczenie kliniczne i za-
sady zarządzania. Aktualn. Neurol. 2012; 12(4): 236–244.

5 Gauthier S., Rosa-Neto P.: Demencja: trafna diagnoza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2014.
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zbyt mała podaż płynów (odwodnienie), zbyt niski lub wysoki poziom 
cukru we krwi czy skutki uboczne zażywanych leków6.

Współcześnie nie istnieją żadne skuteczne metody leczenia otępienia, 
a  nawet trwałego zatrzymania jego rozwoju. Stosowanie leków popra-
wiających krążenie mózgowe nie przyniosło udowodnionych korzyści. Le-
czenie farmakologiczne ma wymiar terapii objawowej i  wspomagającej, 
której zadaniem jest zmniejszenie deficytów funkcjonalnych. Uwzględnia 
się w  nim oddziaływania mające na celu zmniejszenie zaburzeń w  za-
kresie funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, mowy), a  także zaburzeń 
psychicznych i zachowań związanych z otępieniem (depresji, pobudzenia, 
objawów psychotycznych). Leki stosuje się zazwyczaj w  terapiach sko-
jarzonych, gdzie wykorzystuje się możliwości wzajemnego ich oddziały-
wania, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepo-
żądanych7.

W leczeniu otępienia swoje zastosowanie znalazły także metody niefar-
makologiczne, których celem jest jak najdłuższe zachowanie aktywności 
i  samodzielności podopiecznego w  zakresie samoobsługi. Powszechnie 
praktykuje się specjalne treningi pamięci i orientacji, które mają za zadanie 
zmniejszyć stres pojawiający się u chorego i poprawić jego samopoczucie. 
Szczególny nacisk kładzie się także na edukację opiekunów osób niesamo-
dzielnych i  tworzenie grup wsparcia w warunkach opieki domowej.

Symptomy 

Najwcześniejsza faza otępienia jest trudna do wychwycenia, ponie-
waż charakteryzuje się łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, które 
bywają tłumaczone wiekiem osoby starszej. Ujawniają się one prawie 
u  połowy chorych pod postacią deficytów pamięci, bez widocznych 
zaburzeń w  zakresie codziennego funkcjonowania. Na tym etapie brak 
jest ewidentnych cech otępienia, a zaburzenia pamięci występują jedy-
nie okazjonalnie. Niepokojącymi stają się natomiast: nasilająca się po-
dejrzliwość, drażliwość, objawy obniżonego nastroju oraz zaburzenia 
językowe przebiegające pod postacią tzw. „braku gotowości słowa” czy 

6 Diagnozowanie i leczenie demencji. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Alzheimera. Me-
disfera, Otwock 2012.

7 Caccamo A., Oddo S., Billings L.M., Green K.N., Martinez-Coria H., ZFisher A. at al: M1 
receptors play a central role in modulating AD-like patology in transgenic mice. Neuron 2006; 
49: 671–682.
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zapominania nazw. Jednocześnie podopieczny nie ma poczucia choroby 
i  wykazuje brak krytycyzmu wobec swojego zachowania. Już na tym 
etapie mogą wystąpić nasilone problemy z  utrzymaniem równowagi 
skutkujące nagłymi upadkami. Ich powodem są najczęściej zaburzenia 
postawy, a  także problemy ruchowe8.

W  bardziej zaawansowanym stadium choroby pojawia się tzw. triada 
kliniczna złożona z  zaburzeń: poznawczych, zachowania i  nastroju. Wraz 
z upływem czasu pogłębiają się zaburzenia w zakresie codziennego funk-
cjonowania, które powodują całkowite uzależnienie od opieki osób trze-
cich. Chorzy zaczynają tracić umiejętność rozpoznawania przedmiotów, 
szczególnie, jeżeli mają podać ich nazwę w odpowiedzi na nagle zadane 
pytanie (agnozja). Coraz częściej występują problemy z mową, głównie jej 
spowolnienie (afazja) oraz zaburzenie czynności ruchowych, od prostych 
do złożonych (apraksja). 

W  związku z  narastającymi nieprawidłowościami pojawia się koniecz-
ność otoczenia pacjenta stopniową opieką. Główną przyczyną jest pogar-
szająca się pamięć. Zachodzące zmiany doprowadzają chorego do mo-
mentu nierozpoznawania osób bliskich. Dodatkowo podopieczny może 
gubić się nawet w najbliższym, znanym mu do tej pory, otoczeniu. Nakła-
dają się na to zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne, a także po-
budzenie, agresja i  mogące występować okresowo omamy. Chory może 
mieć także objaw niepohamowanego chodzenia, który w połączeniu z lę-
kiem przed samotnością, stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.

W  najbardziej zaawansowanym stadium choroby, do wyżej wymie-
nionych symptomów, mogą dołączyć się problemy z  kontrolowaniem 
zwieraczy. Może dojść do pełnego braku kontroli nad nimi, całkowitej 
zależności w przyjmowaniu posiłków i poważnych ograniczeń ruchowych, 
co zmusza pacjenta do całodobowego przebywania w  łóżku. Z  czasem 
traci on także możliwość słownego porozumiewania się z  otoczeniem, 
a  w  okresie terminalnym, jeżeli komunikacja w  ogóle jest możliwa, to 
jedynie pozawerbalna. U  części chorych pojawiają się napady padacz-
kowe, bolesne przykurcze zgięciowe i  zaburzenia połykania. Najczęstszą 
przyczyną zgonów chorych z zaawansowanym otępieniem jest zapalenie 
płuc lub zakażenia spowodowane ranami przewlekłymi (np. odleżyny)9.

8 Barcikowska M.: Otępienie w podeszłym wieku. W: Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. 
(red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2006, 
s. 98–107.

9 Gauthier S., Rosa-Neto P.: Demencja: trafna diagnoza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, War-
szawa 2014.
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Typowe zachowania i możliwości reagowania opiekunów

Jednym z  pierwszych niepokojących objawów mogących niepokoić 
i  sugerować występowanie otępienia są zaburzenia pamięci. Mają one 
tendencję do nasilania się w  miarę postępu choroby i  stanowią głów-
ny problem opiekuńczy. Podjęcie jak najszybszych działań mających 
na celu wspomaganie pamięci pozwala na przeciwdziałanie im lub ich 
złagodzenie. 

Podstawowym zachowaniem opiekunów jest wprowadzenie stałego 
rozkładu dnia, w którym wyznacza się konkretne godziny pobudek, posił-
ków, odpoczynku i  aktywności, a  także snu nocnego. Należy także ogra-
niczyć wszelkie zmiany w  otoczeniu pacjenta, co dotyczy zarówno osób 
opiekujących się chorym, jak i wyposażenia mieszkania. Zmnimalizowanie 
nieplanowanych działań i zdarzeń, umiejscowienie podopiecznego w zna-
nym mu otoczeniu i utrwalanie podstawowych informacji dotyczących jego 
tożsamości zwiększy jego pewność siebie i zapewni mu bezpieczeństwo10.

Objawy zaburzeń pamięci można zaobserwować jako problemy z ubie-
raniem się. Chory nie pamięta, którą część garderoby należy ubrać jako 
pierwszą, nie odróżnia ich. Potrzebuje coraz więcej czasu na tę czynność, 
która sprawia mu coraz więcej trudności. Dodatkowym problemem stają 
się drżenia rąk, mogące uniemożliwiać wykonanie precyzyjnych ruchów, 
takich jak zapinanie guzików czy wiązanie sznurowadeł. Osobie chorej 
można pomóc poprzez zaproponowanie różnego rodzaju urządzeń wspo-
magających ubieranie (np. chwytaki), zastosowanie rzepów zamiast guzi-
ków, zamków błyskawicznych czy sznurowadeł oraz poprzez szykowanie 
odpowiednio ułożonej (według kolejności zakładania) garderoby. 

Do rutynowych działań powinien należeć trening pamięci, który wyko-
nuje się codziennie, używając do tego różnego rodzaju narzędzi. Propo-
nowane zestawy ćwiczeń są oparte na sprawdzonych modelach wykorzy-
stywanych w rehabilitacji osób z dysfunkcjami poznawczymi. Powtarzane 
ćwiczenia mózgu opóźniają utratę zdolności poznawczych związanych 
z  postępem choroby i  tym samym wydłużą okres samodzielności pod-
opiecznego11. W ramach ćwiczenia pamięci dobrze jest, szczególnie w po-
czątkowej fazie choroby, podpisywać poszczególne przedmioty znajdują-
ce się w otoczeniu pacjenta. 

10 Gauthier S., Rosa-Neto P.: Demencja: trafna diagnoza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, War-
szawa 2014.

11 Zestaw ćwiczeń rozwijających funkcje poznawcze. Fundacja Miłorząb, Łódź 2014.
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Wszystkie wymienione działania, aby mogły przynieść oczekiwany sku-
tek, muszą być wykonywane systematycznie. Ważnym jest, by opiekun 
był konsekwentny w  swoim działaniu, jednocześnie pomagał seniorowi 
jedynie w  sytuacjach, gdy całkowicie nie radzi on sobie z  jakąś czynno-
ścią. Spowolniałe działanie chorego nie może być powodem rezygnacji 
z  samodzielnego wykonywania powierzonych mu zadań. 

Drugą terapią, która obecnie nabiera coraz większego znaczenia w po-
prawie pamięci u osób z otępieniem, jest terapia reminescencyjna. Polega 
ona na wywoływaniu wspomnień za pomocą stymulujących materiałów, 
tzw. kotwic pamięci. Są nimi najczęściej fotografie, płyty z  muzyką czy 
filmy. Tego typu kurację można zastosować w warunkach domowych, na-
mawiając chorego do wspomnień (terapia indywidualna) lub prowadzić 
ją w  formie spotkań grupowych, na których odbywają się rozmowy na 
wybrane tematy. 

Ważnym elementem podejmowanych działań jest umieszczanie w oto-
czeniu podopiecznego przedmiotów z wcześniejszych lat jego życia. Wpły-
wa to kojąco na pacjenta, łagodzi zaburzenia zachowania i ma korzystny 
wpływ na jego aktywność12. 

Efektem terapii reminescencyjnej jest wzmocnienie poczucia tożsamo-
ści, zmniejszenie poczucia zagubienia i  izolacji, poprawa samopoczucia, 
komunikacji z  otoczeniem oraz codziennego funkcjonowania. Odnoto-
wuje się także pozytywny wpływ terapii na zmniejszenie napięcia opie-
kunów. 

Kolejnym niepokojącym objawem mogącym świadczyć o  pojawiają-
cym się otępieniu są zaburzenia odżywiania. Przebiegają one na początku 
pod postacią wydłużonego czasu spożywania posiłków, trudności z prze-
żuwaniem czy przyjmowania jedzenia w  sposób do tej pory nieprakty-
kowany (np. jedzenie rękoma, nagła zmiana preferencji żywieniowych). 
Osoby z  otępieniem, o  ile nie mają stwierdzonych innych schorzeń, za-
zwyczaj nie wymagają specjalnej diety. Mogą jednak mieć zmienione łak-
nienie (zmniejszone lub zwiększone), a dodatkowo nie pamiętać, czy jadły 
już posiłek. Prowadzi to do niedożywienia lub nadwagi. Dlatego chorzy, 
u których występują kłopoty związane z odżywianiem się, wymagają kon-
troli spożywanych posiłków, ze szczególnym nadzorem przyjmowanych 
płynów. Podaż minimum 2–2,5 litra płynów dziennie jest niezbędna dla 

12 Klich-Rączka A.: Otępienie. W: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria 
i pielęgniarstwo geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2008, s. 255–263.



44Op ieKA  nAD  STARSzĄ  OSObĄ  n ieS AMODzielnĄ

utrzymania prawidłowego funkcjonowania organizmu chorego i przeciw-
działa odwodnieniu. Jest niezbędnym elementem opieki u starszych osób, 
które zazwyczaj nie odczuwają pragnienia13.

Jednym z  typowych zachowań osób, u  których występują pierwsze 
objawy otępienia, jest czekanie z  rozpoczęciem jedzenia na pozostałych 
uczestników posiłku. Pozwala to na wzorowanie swojego zachowania na 
innych. W  sytuacji postępujących zmian, gdy korzystanie z  klasycznych 
naczyń czy sztućców zaczyna sprawiać trudności, osoby nie w  pełni sa-
modzielne unikają udziału we wspólnych posiłkach, krępując się swoimi 
zachowaniami. Dodatkowo różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, np. 
hałas, ponaglanie, włączony telewizor czy radio mogą dekoncentrować 
seniora powodując przerwanie jedzenia. Każda nieprzewidziana sytuacja 
może stać się przyczyną stresu i wyprowadzenia z równowagi. Stąd nale-
ży dążyć do minimalizacji wszelkich zdarzeń mogących rozpraszać pod-
opiecznego, umożliwiając mu spokojne spożycie posiłku. Jest to ważne 
w świetle przeprowadzonych badań, które dowodzą, że u osób z otępie-
niem zazwyczaj odnotowuje się dużą utratę wagi, która powiększa się 
adekwatnie do zaawansowania choroby14. Dla osób powyżej 65 roku życia 
wskaźnik BMI, określający prawidłowość masy ciała, powinien być nieco 
wyższy niż u ludzi młodszych i mieścić się w zakresie 24–29. Jak pokazują 
badania mniejsza masa ciała jest przyczyną powikłań (np. upadki, złama-
nia) mających niekorzystne rokowanie dla seniorów15.

W ramach zapewniania komfortu i zwiększenia skupienia się na posiłku 
przed jego rozpoczęciem warto zaprowadzić podopiecznego do toalety, 
a z jego najbliższego otoczenia usunąć wszelkie zbędne przedmioty mo-
gące zostać pomyłkowo włożone do ust. Posiłki należy podawać 5–6 razy 
dziennie. Powinny być one urozmaicone, dostosowane do stanu zdrowia 
pacjenta, w bezpiecznej, sprawdzonej przed podaniem temperaturze. 

W  przypadku osób cierpiących na demencję dobrym rozwiązaniem 
jest rezygnacja z używania porcelanowych naczyń i klasycznych sztućców 
na korzyść talerzy, kubków i  sztućców specjalnie dostosowanych do po-
trzeb osób chorych. Znaczenie ma ich kolor – w chorobach otępiennych 

13 Jarosz M.: Żywienie osób w wieku podeszłym. PZWL, Warszawa 2008.
14 Pąchalska M., Kurzbauer H., MacQueen B.D., Grochmal-Bach B., Godziniec K.: Kliniczny 

Test Funkcji Wykonawczych – zrewidowany w diagnostyce różnicowej depresji, zespołu lek-
kich zaburzeń poznawczych oraz otępienia typu Alzheimera. Psychogeriatria Polska 2004; 
1: 119–144.

15 Wojszel B.Z.: Niedożywienie i  dylematy leczenia żywieniowego w  geriatrii. Postępy 
Nauk Medycznych 2011; 8: 649–657.
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zaleca się stosowanie naczyń o  intensywnych barwach (np. czerwone), 
tak, by był widoczny kontrast pomiędzy jedzeniem a  talerzem. W  celu 
zachowania odpowiedniej temperatury można użyć specjalistycznych na-
czyń utrzymujących ciepłotę. 

Serwowane dania powinny być dobrze widoczne dla chorego, nie po-
winno się ich przykrywać, należy unikać produktów twardych, w zbyt du-
żych kawałkach, z kośćmi czy z pestkami, ponieważ pacjent może przy ich 
spożywaniu zrobić sobie krzywdę (zachłyśnięcie, skaleczenie). W zależno-
ści od preferencji podopiecznego poszczególne składniki posiłku można 
podawać kolejno, w  tym celu wykorzystuje się talerze z  przegródkami, 
lub mieszać ze sobą. 

Ponieważ osoby w  podeszłym wieku mają często zaburzenia smaku, 
serwowane potrawy można wzbogacać poprzez dodawanie przypraw. 
Jeśli występują trudności z piciem można zastosować specjalne galaretki 
lub zagęszczone płyny, które przeciwdziałają odwodnieniu. Ostateczno-
ścią jest nawadnianie pozajelitowe16.

Większość osób w podeszłym wieku ma swoje preferencje smakowe i chęt-
niej je potrawy, które zna. Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować z po-
dawania nowych dań. W ramach przeciwdziałania niedożywieniu należy starać 
się namawiać podopiecznego do kosztowania różnego rodzaju jedzenia. 

Kolejnym, wczesnym objawem otępienia, są nieprawidłowości w  ru-
chach dowolnych, ich niezgrabność. Zaburzenia te mogą się objawiać, 
jako: wzmożone/obniżone napięcie mięśni, drżenie kończyn, zubożenie 
i spowolnienie ruchów, występowanie ruchów mimowolnych, zaburzenia 
chodu przebiegające pod postacią małych kroków i  „szurania nogami” 
oraz nieprawidłowości postawy (pochylenie do przodu). Objawy te mogą 
pojawiać się oddzielnie lub łączyć się w zespoły17.

Drżenie palców rąk (objaw „kręcenia pigułek”) i kończyn, objaw charak-
terystyczny dla choroby Parkinsona, pojawia się w  początkowych fazach 
choroby w spoczynku, bez związku z  ruchem kończyną (drżenie spoczyn-
kowe). Często nasila się w  czasie ruchu (drżenie zamiarowe) i  w  towarzy-
stwie innych objawów. Izolowane drżenie, głównie rąk, występuje w  tzw. 
drżeniu starczym. Mogą mu towarzyszyć ruchy głowy o charakterze „prze-
czenia” lub „potakiwania”, co nasila się wraz z czasem trwania choroby, ale 

16 Ożga E, Małgorzewicz S.: Ocena stanu odżywienia osób starszych. Geriatria 2013; 7: 
98–103.

17 Beauchet O., Allali G., Berrut G., Hommet C., Dubost V., Assal F.: Gait analysis in demen-
ted subjects: interests and perspectives. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 2008; 4: 155–160.
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nie występuje podczas snu. Opisane objawy są niepokojące dla pacjenta 
i potrafią znacznie utrudnić mu codzienne funkcjonowanie, przeszkadzając 
w wykonywaniu praktycznie każdej czynności. Podstawową rolą opiekuna 
jest zapewnienie podopiecznemu psychicznego i fizycznego wsparcia. 

Chorzy ze spowolnieniem ruchowym, objawiającym się opóźnionym 
rozpoczęciem ruchu i niezdolnością do ich szybkiego wykonywania (bra-
dykinezja), wymagają szczególnego traktowania. Nie można wymagać 
od nich zdecydowanych działań, a  na każdą wykonaną czynność należy 
przeznaczyć większą ilość czasu. Trzeba mieć na uwadze, że w  później-
szych fazach bradykinezja może się pogłębiać i przekształcać w całkowity 
bezruch i  odrętwienie (akinezja). Spowoduje to całkowite uzależnienie 
chorego od opieki innych osób. Dlatego tak ważne jest, by każdą możliwą 
czynność, mimo wolnego jej wykonywania, chorzy starali się robić jak 
najdłużej samodzielnie. Da im to poczucie niezależności, a  dodatkowo 
będzie stanowiło element rehabilitacji.

Objawem spowolnienia jest nie tylko wolny chód, powolne wstawanie 
i  ubieranie, ale także zubożenie ruchów automatycznych, to jest połyka-
nia śliny i jedzenia. Wymaga to od opiekunów zrozumienia i zapewnienia 
choremu spokoju i  czasu na przyjmowanie posiłków.

U  osób chorujących na otępienie obserwuje się również charaktery-
styczną sztywność ruchową spowodowaną przez występowanie, nieza-
leżnych od woli pacjenta, skurczy mięśni prowadzących do wykonywa-
nia niekontrolowanych, mimowolnych ruchów. Można ją zaobserwować 
szczególnie przy wykonywaniu ruchów biernych, gdzie niekiedy opór jest 
tak duży, że nie można wyprostować kończyny. Objaw ten wymaga spe-
cjalistycznego działania. Seniorowi można zaproponować wykonywanie 
ćwiczeń pod nadzorem fizjoterapeuty, który dobierze zestaw zadań dopa-
sowanych do konkretnej osoby. Najczęściej są to ćwiczenia poprawiające 
sprawność manualną, postawy i  chodu, z  naciskiem na kontrolowanie 
równowagi. Istotne są ćwiczenia przezwyciężające akinezję, spowolnie-
nie podczas chodzenia, wstawania, odwracania się i  sięgania. Pomagają 
one w  korygowaniu nieprawidłowej postawy chorego, która jest często 
skutkiem postępującego osłabienia siły i masy mięśniowej, pojawiających 
się gwałtownych i  nagłych skurczy (mioklonie), a  także zmian przeciąże-
niowo-zwyrodnieniowych stawów, wielochorobowości i  mniejszego po-
tencjału odtwarzania utraconej sprawności18.

18 Herrmann N., Chau S.A., Kircanski I., Lanctôt K.L.: Current and emerging drug treatment 
options for Alzheimers disease: a systematic review. Drugs. 2011; 71(15): 2031–2065.
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Proponowane leczenie ruchem (kinezyterapia) ma na celu spowolnie-
nie zachodzących zmian i powinno zostać wprowadzone przy zaobserwo-
waniu pierwszych nieprawidłowości. Zadaniem ćwiczeń gimnastycznych 
jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej. Mogą one dotyczyć 
całego ciała lub jego fragmentu. W  ramach kinezyterapii ogólnej wyko-
nuje się ćwiczenia ogólnokondycyjne w  formie np. codziennej, 10–15 
minutowej gimnastyki porannej. Z kolei kinezyterapia miejscowa to ćwi-
czenia bierne (bez czynnego udziału chorego), izometryczne (czynne na-
pinanie mięśni), czynno-bierne (ruch wykonywany jest biernie, pacjent 
czynnie rozluźnia mięśnie), samowspomagane (pacjent siłą zdrowych 
mięśni wspomaga pracę osłabionych), w  odciążeniu (ruch wykonywany 
przy odciążeniu przez terapeutę ćwiczonego odcinka ciała), czynne, sy-
nergistyczne i oddechowe.

Aktywność fizyczna może mieć wymiar indywidualny lub grupowy. Jeśli 
jest to możliwe, powinno się dążyć do wykonywania ćwiczeń z udziałem 
kilku pacjentów. Ich dodatkowym walorem jest kontakt z  grupą i  zawie-
ranie nowych znajomości. Zajęcia prowadzone w towarzystwie kilku osób 
dają dodatkową mobilizację i motywację do działań, których nadrzędnym 
celem jej utrzymanie lub poprawa zakresu i  koordynacji ruchów, zwięk-
szenie siły, mocy i wytrzymałości mięśniowej oraz wydolności ogólnej. 

Terapię aktywnością fizyczną powinno wprowadzać się stopniowo i celo-
wo, z indywidualnym, uzależnionym od możliwości i dolegliwości, doborem 
ćwiczeń dla konkretnego podopiecznego. Dla osób z otępieniem sprawność 
fizyczna stanowi jedną z ostatnich dziedzin, w której mogą osiągnąć widocz-
ne postępy. Należy ją wykorzystać głównie przy zapewnieniu choremu nie-
zależności w wykonywaniu jak największej ilości codziennych zadań19. 

Aktywizacja podopiecznego i  motywacja do samoobsługi jest trud-
na, ponieważ chory wszelkie czynności wykonuje powoli. Nie należy go 
jednak ponaglać i  wyręczać, a  powierzać mu zadania, które utrzymają 
aktywność ruchową, poprawią sprawność intelektualną, zmniejszą napię-
cie emocjonalne i  niepokój, ale nie zaburzą właściwego rytmu wysiłku 
i odpoczynku. 

Wprowadzenie terapii aktywnością fizyczną znajduje swoje szczególne 
zastosowanie w  ramach profilaktyki upadków. Stosuje się tu, specjalnie 
dedykowany dla seniorów, trening chodzenia połączony z  ćwiczeniami 
ogólnousprawniającymi. U osób z wysokim ryzykiem upadku należy od-

19 Kiejna A., Pacan P., Trypka E., Sobów T., Parnowski T., Kłoszewska I. i inni: Standardy 
leczenia otępień. Psychoterapia Polska 2008; 5(2): 59–94.
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powiednio wcześnie zastosować sprzęt pomocniczy (laska, kula, balkonik, 
wózek inwalidzki). Dobrze jest, gdy osoba w  podeszłym wieku lub jego 
opiekun prowadzi dziennik, w którym zapisuje upadki, czas ich wystąpie-
nia, miejsce, przyczynę i  skutek.

Podstawą postępowania z  osobami z  otępieniem mającymi problemy 
w zakresie motoryki (sprawności fizycznej) jest wsparcie emocjonalne oparte 
na pozytywnym kontakcie i stworzeniu atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. 
Stosowanie nagród w postaci pochwał za wykonywane ćwiczenia połączone 
z uświadamianiem pozytywnych skutków zachowań zdrowotnych spowodu-
je lepsze samopoczucie i nastrój oraz zwiększy wydolność organizmu seniora.

Następnym objawem otępienia, który pojawia się w  bardziej zaawan-
sowanych stanach chorobowych, są zaburzenia mowy. Na tym etapie 
opiekun powinien skupić się na zastosowaniu podstawowych zasad ko-
munikacji interpersonalnej. W jej ramach trzeba zwracać się bezpośrednio 
do chorego, w trakcie rozmowy należy być zwróconym przodem do nie-
go, używać prostych zdań, wypowiadać je wolno, głośno i  wyraźnie, ale 
bez podnoszenia głosu. Z czasem ciężar komunikacji zostaje przeniesiony 
z języka mówionego (komunikacja werbalna) na język ciała (komunikacja 
niewerbalna). W tej sytuacji łatwiej jest się zajmować osobami, z którymi 
opiekunów wiążą bliższe relacje i pozytywne emocje. Dłuższa znajomość 
z chorym pozwala na odczytywanie nawet subtelnych informacji przeka-
zywanych mimiką twarzy czy gestem20.

Podstawą wszelkich działań podejmowanych przy chorym jest nawią-
zanie dobrego, motywującego do działań kontaktu. Wsparcie emocjonal-
ne podopiecznego jest podstawą uzyskania pozytywnych efektów terapii. 
Zasadę tę wykorzystuje się w  ramach tzw. terapii walidacyjnej. Jest to 
metoda skierowana głównie do starszych osób z  otępieniem, która ma 
na celu ułatwienie porozumiewania się. Jej podstawą jest empatia okazy-
wana przez opiekuna oraz założenie, że każdy człowiek jest odrębną, nie-
powtarzalną jednostką, którą należy traktować w  sposób indywidualny, 
z poszanowaniem jej godności. Okazywanie zrozumienia sytuacji, w jakiej 
znalazł się pacjent, a  która ma swoje konkretne przyczyny, skutkuje bu-
dowaniem zaufania, w  rezultacie zmniejszając lęk21.

20 Pąchalska M.: Język i mowa w zaburzeniach progresywnych demencji. W: Ball M.J., Da-
mico J.S.: Afazja kliniczna: przyszłe kierunki. Psychology Press, London 2007; 299–394.

21 Wróblewska I., Steciwko A.: Zaufanie, jako jeden z najistotniejszych czynników umożli-
wiających prawidłowe porozumiewanie się pomiędzy lekarzem a pacjentem. W: Steciwko A., 
Barański J.: Relacja lekarz-pacjent. Zrozumienie i współpraca. Wydawnictwo Elsevier Urba-
n&Partner, Wrocław 2013; s. 13–24.
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Terapia walidacyjna opiera się na 14 różnych technikach, które są do-
bierane indywidualnie dla danego seniora, w zależności od stopnia jego 
otępienia. Terapeuta ma za zadanie starać się skupiać uwagę chorego 
na subiektywnej rzeczywistości oraz na jego własnych odczuciach. Ele-
mentami terapii są rozmowy z  osobą chorą, uważne wysłuchiwanie jej 
wypowiedzi, opowieści o  jej odczuciach i  emocjach, uznawanie ich za 
ważne i  dawanie wsparcia w  postaci obecności i  towarzyszenia. U  osób 
w  zaawansowanym stadium choroby wzrasta znaczenie niewerbalnych 
form kontaktu (towarzyszenie, dotyk, trzymanie za rękę, przytulenie itp.). 
Powodzenie terapii zależy w  dużej mierze od prowadzącego, ponieważ 
musi on próbować zrozumieć i  zaakceptować chorego, takim, jaki jest. 
Efektem terapii jest zmniejszenie zaburzeń zachowania, poprawa komu-
nikacji i  zwiększenie pozytywnych odczuć podopiecznego. 

Następnym niepokojącym objawem występującym u  osób z  otępie-
niem jest wędrowanie bez wyraźnego celu i  błądzenie. Seniorzy mogą 
wychodzić z  domu i  zapominać, w  jakim celu to zrobili. Mogą udawać 
się w  różne miejsca, nie zdając sobie sprawy, z  tego, że to zrobili. W  po-
czątkowym stadium choroby mogą być świadomi swoich bezsensownych 
działań, co dodatkowo staje się powodem zdenerwowania. Osoba chora, 
która opuściła dom, do którego nie potrafi wrócić, stresuje się, co jest 
przyczyną gorszej koncentracji i paniki. W późniejszych stadiach choroby 
seniorzy nie mają już jasności myślenia i mogą nie wiedzieć, że zabłądzili. 

Dla poprawienia komfortu seniora i  wzmożenia jego dobrego samo-
poczucia warto umieścić na drzwiach kartki z  napisami: „Nie wychodź 
z domu”, „Jesteś u siebie, nie wychodź” lub „Zadzwoń do mnie, przyjdę do 
Ciebie, telefon numer….”. W  zaawansowanych stadiach otępienia należy 
zamontować specjalne zabezpieczenia, które uniemożliwią choremu wyj-
ście. Także oznakowanie poszczególnych pomieszczeń (kuchnia, toaleta, 
sypialnia) pomoże osobie w  podeszłym wieku odnaleźć się we własnym 
otoczeniu i nie wędrować po całym domu w poszukiwaniu konkretnego 
pokoju. 

W  przypadkach, gdy seniorzy mogą jeszcze samodzielnie wychodzić 
z domu, lecz opiekun obawia się, że w każdej chwili może nastąpić pogor-
szenie pamięci, należy użyć specjalnych bransoletek z  imieniem i nazwi-
skiem, adresem i numerem telefonu najbliższych, które pozwolą samemu 
seniorowi lub osobom mu pomagającym na powrót do miejsca zamiesz-
kania. Obecnie producenci urządzeń z  systemami nawigacji satelitarnej 
stworzyli specjalne bransoletki z GPS dedykowane osobom starszym i ich 
opiekunom. Urządzenia te, mające jednocześnie np. funkcję zegarka, po-



50Op ieKA  nAD  STARSzĄ  OSObĄ  n ieS AMODzielnĄ

zwalają na dyskretne kontrolowanie miejsca pobytu seniora, u  którego 
zaczęły pojawiać się zaburzenia orientacji czy pamięci. 

Jedną z  podstawowych metod stosowanych w  postępowaniu z  oso-
bami z otępieniem jest tzw. trening orientacji w rzeczywistości. Jego ce-
lem jest poprawa orientacji chorego w środowisku, co zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa, zmniejsza niepokój i  poprawia ogólne funkcjonowanie. 
W  ramach podejmowanych działań opiekun wielokrotnie w  ciągu dnia 
powinien powtarzać podstawowe informacje dotyczące podopiecznego 
(np. imię, data urodzenia, miejsce zamieszkania, inne daty i miejsca waż-
ne dla chorego, imiona osób bliskich, informacja o wykonywanych czyn-
nościach, o  rozkładzie dnia itp.) i  otaczającej go rzeczywistości. W  tym 
celu można wykorzystać media (TV, radio, prasa), które jednak znajdują 
swoje zastosowanie jedynie u  osób będących w  początkowej fazie cho-
roby. W  bardziej zaawansowanych stanach środki masowego przekazu 
nie sprawdzają się, ponieważ pacjent nie jest w stanie przyjąć zbyt dużej 
ilości informacji. U  osób z  zaawansowanym procesem otępiennym nale-
ży wielokrotnie w  ciągu dnia przekazywać dane dotyczące najbardziej 
podstawowych cech środowiska, a więc nazwy rzeczy, miejsc, imion osób 
bliskich oraz dat i godzin22.

W  codziennym postępowaniu dobrze jest wykorzystać także trening 
w  zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Jego celem jest 
podtrzymanie praktycznych umiejętności seniora, co wydłuża okres jego 
samodzielnego funkcjonowania oraz odciąża opiekuna. W  ramach tego 
treningu należy nakłaniać osobę chorą do wykonywania zadań, które we 
wcześniejszym okresie życia stanowiły źródło satysfakcji. Można zaangażo-
wać podopiecznego do samodzielnego przygotowywania posiłków, sprzą-
tania czy dbania o higienę ciała. Przyczyni się to nie tylko do poprawienia 
funkcjonowania fizycznego seniora, ale także będzie przeciwdziałało po-
budzeniu czy obniżeniu nastroju. Na osobę z  otępieniem, która do czasu 
wystąpienia choroby zajmowała się zwierzętami, korzystnie wpływa ich 
obecność w  najbliższym otoczeniu. Dlatego nie powinno się pozbawiać 
seniorów możliwości zajmowania się swoimi pupilami. Bywa, że czynności 
przy nich wykonywane są jedynymi, jakie chce podejmować senior23.

Bardzo uciążliwym symptomem niekorzystnych zmian mogących su-
gerować otępienie są problemy ze snem. Wiele osób starszych śpi stosun-

22 Kiejna A., Pacan P., Trypka E., Sobów T., Parnowski T., Kłoszewska I. i inni: Standardy 
leczenia otępień. Psychoterapia Polska 2008; 5(2): 59–94.

23 Filan S.L., Llewellyn-Jones R.H.: Animal-assisted therapy for dementia: review of the lite-
rature. Int. Psychogeriatrics 2006; 18: 597–611.
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kowo krótko w  nocy, a  często drzemie w  ciągu dnia. Budzi to niepokój 
u samego seniora, który twierdzi, że cierpi na bezsenność, gdy tymczasem 
najczęściej przesypia w ciągu doby wystarczającą liczbę godzin. 

Niepokojącym jest zaburzenie rytmu snu i  czuwania, gdy osoba jest 
aktywna głównie w ciągu nocy, a śpi przeważnie w dzień. W takiej sytuacji 
należy się zastanowić nad ewentualnym występowaniem dolegliwości 
bólowych lub/i obniżonego nastroju, co wymaga konsultacji z  lekarzem, 
który zbada pacjenta i przeprowadzi specjalistyczne testy. 

W ramach dbania o higienę snu osoby w podeszłym wieku i biorąc pod 
uwagę fizjologię starzenia się organizmu należy zrezygnować z podawa-
nia przed położeniem do łóżka większej ilości płynów, głównie napojów 
pobudzających (kawa, herbata, napoje gazowane, zawierające witaminę 
C). Ostatni posiłek podawany przed snem powinien być lekki i  zjedzony 
odpowiednio wcześnie przed snem. Osoby z  zaburzeniami otępiennymi 
mogą nie pamiętać, że już jadły i  piły, dopominając się dodatkowych 
porcji. Nie należy w  tej kwestii ulegać choremu, ponieważ zbyt późne 
spożywanie posiłków przyczynia się do zaburzenia snu. 

Osoby nie w  pełni sprawne muszą mieć zachowany stały rytm 
dnia. Wprowadzenie systematyki w  ich codziennym funkcjonowaniu 
pozwala, między innymi, na unormowanie aktywności. Dla stworze-
nia optymalnych warunków do wypoczynku należy o  tej samej porze 
zaciemniać pokój, wyciszyć wszelkie odbiorniki, włączyć kontrolne, 
blade światło, najlepiej przypodłogowe i  nieco obniżyć temperaturę 
w  sypialni. Ważne jest, by senior przebierał się do snu i  nie funkcjo-
nował w  pidżamie w  ciągu dnia. Jeśli to możliwe należy ograniczać 
także drzemki, nie wolno jednak całkowicie z  nich zrezygnować, po-
nieważ są one często niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
osoby w  podeszłym wieku. 

Dla uspokojenia chorego można założyć zeszyt, w którym zapisuje się 
godziny przespane przez niego w ciągu doby. Ich podsumowanie zazwy-
czaj wskazuje, że senior przespał w  nocy i  w  ciągu dnia wymagane 6–8 
godzin, które powinny zapewnić mu wypoczynek. Regularna aktywizacja 
podopiecznego w  ciągu dnia i  stopniowe wygaszanie jego aktywności 
wieczorem przyczynią się z czasem do wyuczenia odpowiedniego rytmu 
życia.

Objawem, który powinien niepokoić opiekunów osób starszych z otę-
pieniem są zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne. Należą do nich 
depresja, omamy i  urojenia oraz pobudzenie i  agresja. Objawy te mogą 
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pojawiać się pojedynczo lub w  grupach, na różnych etapach rozwoju 
choroby24.

Należy pamiętać, że obniżenia nastroju nie można uznać u  seniorów 
za naturalny stan, związany z wiekiem. W każdym przypadku nieuzasad-
nionego pogorszenia samopoczucia psychicznego należy dążyć do od-
nalezienia jego przyczyny. Przewlekłe uczucie smutku i  przygnębienia 
utrudnia normalne funkcjonowanie. U  osób w  podeszłym wieku ciężko 
jest stwierdzić, co stanowi jego pierwotną przyczynę. Mogą to być do-
legliwości somatyczne, ale także zaburzenia psychiczne. Diagnozowane 
dolegliwości fizyczne mogą być skutkiem, ale także przyczyną coraz czę-
ściej stwierdzanej u seniorów depresji.

Otępienie i  depresja to dwa różne zespoły psychopatologiczne, choć 
ich granice są trudne do określenia. Ze względu na trudności diagno-
styczne powstało pojęcie „pseudodemencji”, czyli odwracalnego otępie-
nia. Problem w różnicowaniu obu schorzeń stanowi obecność wspólnych 
objawów, pod postacią pogarszania się procesów poznawczych. W przy-
padku otępienia nie ulegają one poprawie mimo podjęcia leczenia an-
tydepresyjnego. Również zaburzenie koncentracji uwagi, brak lub utrata 
odczuwania przyjemności (anhedonia), zaburzenia snu, omamy, powta-
rzające się wokalizacje (mówienie do siebie, mamrotanie, powtarzanie 
słów itp.), błądzenie, drażliwość, apatia czy obniżenie łaknienia mogą 
pojawić się w otępieniu i depresji25.

Przeprowadzone analizy dowodzą, że wcześniejsze stwierdzenie u senio-
rów depresji związane jest ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia otępienia, 
co może sugerować, że depresja może być czynnikiem ryzyka otępienia. Jej 
obecność w otępieniu znacząco pogarsza funkcjonowanie chorych, powo-
duje wcześniejszą hospitalizację, pogarsza jakość życia i przyspiesza zgon26.

Mocno niepokojącym objawem występującym u  osób starszych są 
zaburzenia świadomości. Występują one u  około 1/3 osób cierpiących 
na otępienie. Są rzadko rozpoznawane i  łączą się z  niekorzystnym roko-

24 Livingston G., Johnson K., Katona C., Paton J., Lykestos C.G. M.H.S. and Old Age Task 
Force of the World Federation of Biological Psychiatry. Systematic Review of Psychological 
Approaches to Management of Neuropsychiatric Symptoms of Dementia. Am J Psychiatry 
2005; 162: 1996–2021.

25 Peskind E.R.: Management of depression in long-term care of patients with Alzheimer’s 
disease. JAMDA. 2003; 11/12: 141–145.

26 Brodaty H., Draper B., Saab D., Low L.F., Richards V., Paton H., Lie D.: Psychosis, depres-
sion and behavioural disturbances in Sydney nursing home residents: prevalence and predic-
tors. Int J Geriatr Psychiatry, 2001; 16: 504–512.
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waniem. Ich pojawienie się może mieć podłoże biologiczne, być uwa-
runkowane środowiskowo i  pogłębiać problemy w  codziennym funkcjo-
nowaniu osoby otępiałej i  jej opiekuna. Zwiększają także śmiertelność, 
wydłużają okres hospitalizacji, wymagają stałej opieki i mogą powodować 
zachowania agresywne i  impulsywne. 

Podstawą postępowania w  przypadku pojawienia się u  podopieczne-
go wymienionych objawów jest głównie zapobieganie ich wystąpieniu. 
Oznacza to konieczność unikania czynników je wywołujących. Do naj-
częstszych należą: unieruchomienie, cewnikowanie, niedożywienie, od-
wodnienie i  przyjmowanie środków farmakologicznych (szczególnie le-
ków psychotropowych). Dlatego seniora należy dokładnie diagnozować 
pod kątem poważnych chorób somatycznych, dbać o jego dobrą kondy-
cję fizyczną, unikać infekcji i odwodnienia, kontrolować przyjmowane leki 
i unikać brania tych niezleconych przez lekarza. 

Zaburzenia świadomości są wynikiem procesu mającego wiele przy-
czyn, gdzie istotną rolę odgrywają czynniki towarzyszące. Są one zazwy-
czaj zindywidualizowane, co zmusza do przyjęcia ukierunkowanego mo-
delu postępowania. Zapobieganie pojawieniu się zaburzeń świadomości 
oznacza ocenę stopnia zaawansowania występujących nieprawidłowości, 
badanie psychiatryczne, określenie czynników sprawczych i opanowanie 
objawów. W  tym celu, o  ile jest to możliwe, przeprowadza się dokładny 
wywiad z  chorym. Powinny się w  nim znaleźć pytania dotyczące stoso-
wanego leczenia, w tym wszelkich zmian dokonanych w nim w ostatnim 
okresie, przyjmowania leków moczopędnych czy psychiatrycznych. Do-
datkowo należy określić ryzyko odwodnienia, w  tym ilość przyjmowa-
nych płynów, częstość i jakość wypróżnień. Znaczenie mają także ostatnio 
przebyte infekcje, upadki, przyjmowanie używek czy jakość wyżywienia.

Postępowanie wobec osoby, u której wystąpiły zaburzenia świadomości, 
jest zależne od objawów, a decyzja o podjęciu konkretnej strategii działania 
musi uwzględniać szereg czynników. Zaleca się, by osoba z  zaburzeniami 
świadomości była pod stałą, całodobową, opieką. Jej otoczenie powinno być 
zmodyfikowane w  taki sposób, by ułatwić choremu orientację. W  związku 
z  tym należy używać słabego, dyskretnego światła nocnego, starać się, by 
podopieczny miał możliwość przebywania w ciągu dnia w jasnych pomiesz-
czeniach, najlepiej z dostępem światła dziennego. W widocznych miejscach 
trzeba umieścić zegar i kalendarz z oznakowaniem konkretnego dnia. Zna-
czenie ma wyeliminowanie czynników zakłócających, takich jak hałas (szcze-
gólnie w nocy), zmiana miejsca pobytu chorego oraz przejściowa obecność 
osób nieznanych. Priorytetem działania jest zabezpieczenie przed dozna-
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niem urazu, dlatego osoba chora powinna spać w specjalnym, rehabilitacyj-
nym łóżku z zasuniętymi barierkami, uniemożliwiającymi wypadnięcie z nie-
go. Nie powinno się stosować żadnych form fizycznego unieruchomienia, 
ponieważ stanowią one czynnik ryzyka zaburzeń świadomości27.

Chory, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala, powinien być mobilizowa-
ny do aktywności fizycznej i namawiany do samopielęgnacji. Samodziel-
ne wykonanie czynności higienicznych jest traktowane jako część działań 
terapeutycznych. W  razie konieczności należy asystować, lecz pomagać 
jedynie w czynnościach, z którymi podopieczny sobie nie radzi. 

W  początkowych stadiach zespołów otępiennych objawem charakte-
rystycznym u  większości osób jest labilność (chwiejność) emocjonalna, 
która może występować pod postacią nagłych zmian nastroju, kłótliwości 
i drażliwości pojawiających się bez obiektywnej przyczyny. 

Osobowość każdego człowieka zmienia się wraz z wiekiem, jednak jeśli 
towarzyszą temu wyżej wymienione zachowania oraz nieuzasadniony lęk 
przed samotnością i porzuceniem przez innych członków rodziny, powin-
no się skonsultować z  lekarzem. 

W podeszłym wieku dochodzi zazwyczaj do wyostrzenia cech charak-
terologicznych, co jest kłopotliwe w przypadku rysów osobowościowych 
będących już uprzednio uciążliwymi dla otoczenia. Seniorzy mogą stać 
się karykaturalnie apodyktyczni, podejrzliwi czy skąpi. Stają się przewraż-
liwieni na swoim punkcie, mając poczucie, że inne osoby działają na ich 
niekorzyść i  chcą ich oszukać. Może pojawić się także chłód emocjonal-
ny, nadmierna wrażliwość na krytykę, niezdolność do wybaczania urazy, 
które w połączeniu z wycofaniem się z kontaktów społecznych powodują 
izolację tej osoby. Jeśli powodem otępienia są zmiany miażdżycowe doty-
czące płatów czołowych mózgu może wystąpić egotyzm, brak hamulców 
moralnych i niepohamowane pobudzenie seksualne. W rezultacie tworzy 
się zjawisko błędnego koła – senior zachowuje się w sposób zniechęcają-
cy do utrzymywania z nim kontaktów, co je znacznie ogranicza, przyczy-
niając się do pogłębienia niekorzystnego zachowania, alienacji chorego 
i  nasilenia jego drażliwości. W  rezultacie osoba, która potrzebuje coraz 
większego zewnętrznego wsparcia, nie otrzymuje go, co pogarsza jej sa-
mopoczucie. 

27 Trzeciak H.: Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych patologiach ukła-
du nerwowego. W: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarstwo ge-
riatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
2008, s. 106–114.
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Pojawiające się przygnębienie, podejrzliwość i  kłótliwość powinny 
zostać minimalizowane i  likwidowane poprzez podjęcie działań wspie-
rająco-edukacyjnych. Zastosowanie zasad elementarnej psychoterapii, 
wykazywanie się wysokim poziomem empatii oraz stworzenie sprzyja-
jącej atmosfery będzie motywowało chorego do podejmowania działań 
prozdrowotnych.

Do częstych objawów psychotycznych u  osób z  otępieniem zalicza 
się pobudzenie i agresję. Są one często powodowane nadmierną reakcją 
chorego na sytuacje nieakceptowane przez niego, a także spowodowane 
poczuciem niesprawności wywołanym przez chorobę czy niezrozumie-
niem kontekstu sytuacyjnego. Najczęstszymi formami agresji są: agresje 
słowne, fizyczne, umyślne niszczenie przedmiotów i krzyk. Te nieadekwat-
ne do sytuacji zachowania mogą być przyczyną zagrożenia dla zdrowia 
i  życia samych chorych, a  także osób z  ich otoczenia. Występują prawie 
u  wszystkich chorych z  zaawansowanym otępieniem (np. w  chorobie 
Alzheimera), są głównym powodem obciążenia opiekuna i  czynnikiem 
decydującym o  konieczności zapewnienia chorym profesjonalnej opieki 
instytucjonalnej. Nagłe pojawienie się niepokojących objawów psychia-
trycznych może być związane z  pogorszeniem stanu somatycznego. Ich 
przyczyną mogą być odwodnienie, infekcja, urazy, ból, a nawet zaparcia, 
które ze względu na swoje poważne konsekwencje stanowią wskazanie 
do wizyty lekarskiej i wykonania badań laboratoryjnych. 

Jeśli objawy psychotyczne mają niewielkie nasilenie, nie powodują 
cierpienia u chorego i  jego opiekuna, wystarczy działanie objawowe po-
legające na zdiagnozowaniu i  wykluczeniu przyczyny ich występowania. 
Błędem jest zbyt szybkie wdrożenie leków psychotropowych. Seniorzy, 
którzy zazwyczaj cierpią dodatkowo na choroby przewlekłe, i  tak biorą 
już ich duże ilości. Dołączenie kolejnych leków zwiększa ryzyko wystąpie-
nia działań niepożądanych. Szkody z tego wynikające mogą przewyższać 
korzyści płynące z  terapii. 

Podstawowym działaniem opiekuna w sytuacji pojawienia się nietypo-
wych zachowań podopiecznego jest dokonanie analizy czynników śro-
dowiskowych i  sytuacyjnych, które mogły przyczynić się do pogorszenia 
jego stanu. Ważnym jest ich dokumentowanie, w  tym zapisywanie oko-
liczności ich wystąpienia czy pory dnia. Dla lekarza, do wglądu, należy 
przygotować wszystkie leki przyjmowane przez chorego, również te ku-
powane bez recepty, ponieważ obserwowane objawy mogą być konse-
kwencją interakcji lekowych. Wybór metody postępowania z  pacjentem 
z  objawami psychiatrycznymi zależy od ich nasilenia i  wywoływanego 
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przez nie pobudzenia. Priorytetem jest bezpieczeństwo chorego i  jego 
otoczenia. Dlatego w  uzasadnionych przypadkach osoby te są hospitali-
zowane. Głównym zadaniem opiekuna jest zapewnienie podopiecznemu 
bezpiecznego otoczenia, w którym nie dojdzie do uszkodzenia ciała, do 
czasu przybycia służb medycznych. 

W sytuacjach pogłębiającego się pogorszenia samopoczucia niezbędna 
jest konsultacja psychiatryczna i  wprowadzenie farmakoterapii. Decyzję 
o zastosowaniu leków musi poprzedzić staranna analiza stanu somatycz-
nego chorego. Lekarz powinien wykluczyć związek zaburzeń psychicz-
nych ze stanem chorobowym oraz wprowadzić działania niefarmako-
logiczne (edukacyjne, środowiskowe, modyfikacja zachowań opiekuna, 
inna organizacja otoczenia chorego). Decyzja o  rozpoczęciu leczenia an-
tydepresyjnego wymaga regularnych wizyt lekarskich, w  trakcie których 
dokonuje się oceny stanu psychicznego chorego i koryguje dawki leków 
(co najmniej raz na trzy miesiące). Leczenie jest najczęściej utrzymane do 
końca życia pacjenta. 

Skuteczne postępowanie z  chorym z  zaburzeniami zachowania i  ob-
jawami psychotycznymi zwiększa komfort i  bezpieczeństwo seniora, 
zmniejsza u opiekuna poczucie obciążenia opieką oraz poprawia jakość 
życia całej rodziny. Zaburzenia psychotyczne i  zachowania w  otępieniu 
mogą mieć charakter przemijający i okresowy oraz ustępować samoistnie 
po usunięciu ich przyczyny28.

Poprawienie samopoczucia osoby chorej można uzyskać także poprzez 
zastosowanie różnego rodzaju technik relaksacyjnych. Są one uzupełnie-
niem działań pielęgnacyjno-leczniczych i w połączeniu z postępowaniem 
przyczynowym sprzyjają łagodzeniu objawów, także u  chorych z  zacho-
waniami agresywnymi i  impulsywnymi. Leczenia farmakologiczne po-
winno być jedynie dopełnieniem opisanych działań, w  żadnym razie nie 
może ich zastępować. Podawanie leków powinno być włączane dopiero 
wówczas, gdy inne, wcześniej stosowane metody terapeutyczne i techniki 
relaksacyjne, nie przyniosły pozytywnych rezultatów. 

Chorzy mogą być usprawniani również za pomocą arteterapii. Jest 
to metoda, w  której wykorzystuje się do celów terapeutycznych proces 
twórczy. Terapia poprzez sztukę pozwala na odbieranie świata wszystkimi 
zmysłami oraz mobilizację osób cierpiących na otępienie do wyrażania 
siebie. Może mieć wymiar indywidualny lub grupowy, przy czym u senio-

28 Sobów T.: Zaburzenia psychiczne współistniejące z demencją – znaczenie kliniczne i za-
sady zarządzania. Aktualn Neurol 2012; 12(4): 236–244.
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rów preferowany jest ten drugi, ponieważ oprócz walorów artystycznych 
przeciwdziała ich izolacji29.

Najczęściej stosowanymi formami arteterapii mającymi zastosowanie 
u  ludzi w  podeszłym wieku jest malowanie, rzeźbienie i  muzykoterapia. 
Aktywność twórcza pozwala na swobodne wyrażanie emocji w  sposób 
pozawerbalny, pomaga również w  nawiązywaniu i  podtrzymywaniu re-
lacji interpersonalnych. Wykorzystanie zajęć plastycznych (malowanie, 
rysowanie, kolorowanie, lepienie) ma szczególne zastosowanie u  osób 
z  otępieniem, u  których występuje przewaga zmysłu dotyku nad inny-
mi zmysłami30. Dużą popularnością cieszy się także muzykoterapia, która 
może mieć wymiar aktywny i  bierny. W  jej ramach chorzy mogą samo-
dzielnie wystukiwać rytmy na instrumentach muzycznych, śpiewać i  tań-
czyć lub jedynie przysłuchiwać się wykonaniu utworów przez innych czy 
przyglądać się ich tańcom. Osoby z otępieniem chętnie słuchają utworów 
pochodzących z czasów ich młodości. Dźwięki pomagają im w przypomi-
naniu sobie konkretnych sytuacji z życia. Muzykoterapia jest uznawana za 
skuteczną metodę pozwalającą osiągnąć oczekiwane efekty terapeutycz-
ne pod postacią zmniejszenia nasilenia zaburzeń zachowania. Korzystnie 
działa na wzajemne kontakty chorego z  opiekunem, poprawia jego na-
strój, redukuje nasilenie zachowań agresywnych oraz lęku, zmniejsza obja-
wy depresji, polepsza funkcjonowanie intelektualne i kondycję fizyczną. Jej 
walorem jest fakt, że mogą w niej uczestniczyć nawet chorzy z głębokim 
otępieniem i że stanowi istotne źródło stymulacji31. Oprócz walorów arty-
stycznych umożliwia zaspokojenie potrzeby kontaktów interpersonalnych, 
angażuje pamięć afektywną (odnoszącą się do przeżyć emocjonalnych) 
i nie wymaga posługiwania się słowami oraz pojęciami abstrakcyjnymi32.

W  ramach terapii uzupełniającej można zastosować u  starszych osób 
z  otępieniem stosunkowo jeszcze mało popularne metody, takie jak re-
fleksoterapia, aromaterapia, fototerapia, ziołolecznictwo, dotyk terapeu-
tyczny i  uzdrawiający, reiki, masaż czy stymulację wielozmysłową. Wpły-

29 Hannemann B.T.: Creativity with Dementia Patients. Gerontology 2006; 52: 59–65.
30 Stewart E.G.: Art Therapy and Neuroscience Blend: Working with Patients Who Have De-

mentia. Journal of the American Art Therapy Association 2004; 21(3): 148–155.
31 Takahashi T., Matsushita H.: Long-term effects of music therapy on elderly with modera-

te? Severe dementia. J. Music Therapy 2006; 43(4): 317–333.
32 Trzeciak H.: Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych patologiach ukła-

du nerwowego. W: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarstwo ge-
riatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
2008, s. 113–114.
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wają one na poprawienie poziomu jakości życia chorych głównie poprzez 
ich wyciszenie. 

Refleksoterapia jest formą terapii i  relaksacji. Jej podstawą jest trakto-
wanie człowieka jako spójnej całości, obejmującej ciało, umysł i  ducha. 
Jest to metoda leczniczego masażu, w  której stymulowane są określone 
punkty na stopach. Z  kolei w  aromaterapii stosuje się olejki eteryczne, 
u seniorów często z melisy i  lawendy, które mają działanie uspokajające. 
Natomiast fototerapia, polegająca na krótkich, porannych ekspozycjach 
na jasne światło, redukuje zachowania agresywne i jest stosowana w celu 
poprawy rytmów dobowych i  zaburzeń snu33.

Innym rodzajem terapii uzupełniającej może być ziołolecznictwo (fi-
toterapia, fitofarmakologia). Należy jednak pamiętać, że jest to dział me-
dycyny i  farmakologii, w  którym wykorzystuje się leki ziołowe. U  osób 
w  podeszłym wieku użycie każdego dodatkowego leku, w  tym także 
ziołowego, zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się niepożąda-
nych skutków ubocznych. Dlatego każdy preparat, nawet ten pozyskany 
z naturalnych lub przetworzonych surowców uzyskiwanych z  roślin lecz-
niczych, należy przed użyciem skonsultować z  lekarzem. 

Kolejną terapią uzupełniającą, mającą dobre działanie na osoby z  otę-
pieniem, jest terapeutyczny czy uzdrawiający dotyk, który zmniejsza ból, 
lęk, pobudzenie i zmęczenie, poprawiając samopoczucie i przeciwdziałając 
depresji34,35. Także stymulacja wielozmysłowa (multisensoryczna) jako me-
toda łącząca relaksację i  stymulację wielu zmysłów, znajduje swoje zasto-
sowanie u chorych z otępieniem. Terapia odbywa się w specjalnie do tego 
celu przygotowanych pomieszczeniach, gdzie wpływa się na samopoczucie 
seniora przez użycie światła, zapachu, dźwięku i kształtu przedmiotów36.

Wszystkie wymienione formy terapii powinny być dostosowane do 
indywidualnych możliwości i ograniczeń osoby z otępieniem. Wybór od-
powiedniej jest zależny od głębokości otępienia oraz preferencji chorego.

33 Dowling G.A., Graf C.L., Hubbard E.M., Luxenberg J.S.: Light treatment for neuropsy-
chiatric behaviors in Alzheimer’s disease. West J Nurs Res. 2007; 29(8): 961–975.

34 Woods D.L., Craven R.F., Whitney J.: The effect of therapeutic touch on behavioral symp-
toms of persons with dementia. Altern Ther Heath Med. 2005; 11(1): 66–74.

35 Wang K.L., Hermann C.: Pilot Study to Test the Effectiveness of Healing Touch on Agita-
tion in People With Dementia. Geriatric Nursing 2006; 27(1): 34–40.

36 Livingston G., Johnson K., Katona C., Paton J., Lykestos C.G. M.H.S. and Old Age Task 
Force of the World Federation of Biological Psychiatry. Systematic Review of Psychological 
Approaches to Management of Neuropsychiatric Symptoms of Dementia. Am J Psychiatry 
2005; 162: 1996–2021.
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W  ramach omawiania terapii stosowanych u  starszych chorych nie 
można zapomnieć o  obciążeniach fizycznych i  psychicznych ich opieku-
nów. To oni są najczęściej narażeni na długotrwałe i ciągłe zaburzenia za-
chowania swoich podopiecznych. W rezultacie mogą wymagać fachowej 
pomocy psychoterapeuty, psychologa czy psychiatry. Osoby sprawujące 
długotrwałą opiekę nad seniorem z  otępieniem muszą mieć możliwość 
otrzymywania wsparcia. Podstawą jest tutaj odpowiednia edukacja, po-
zwalająca na identyfikację przyczyn powodujących zaburzenia zachowa-
nia chorych. Odpowiednie ich zdiagnozowanie pozwala na podjęcie ukie-
runkowanych kroków, a  w  rezultacie na poprawę jakości życia samego 
chorego i  jego opiekuna37.

W  zaawansowanych stadiach choroby otępiennej pojawia się poważ-
ny objaw, jakim jest nietrzymanie zwieraczy. Jest ono główną przyczyną 
umieszczania osób w wieku podeszłym w ośrodkach opieki. Jednocześnie 
jest to uznawane za wstydliwe, żenujące, często niewerbalizowane i  po-
wszechne zjawisko doprowadzające do izolacji i  wyobcowania seniora. 
Zazwyczaj problemy rozpoczynają się od zaburzeń z utrzymaniem moczu, 
w dalszej kolejności stolca. 

Według definicji nietrzymanie moczu to mimowolny i niekontrolowany 
wyciek moczu powodujący problemy higieniczne i socjalne. W większości 
przypadków dotyczy kobiet, jest istotnym problemem pogarszającym ja-
kość życia i prowadzącym do zaniechania aktywności osób w podeszłym 
wieku. 

U  seniorów może występować przejściowe i  utrwalone nietrzymanie 
moczu. Powodem pierwszego są najczęściej następujące z wiekiem zmia-
ny anatomiczne i czynnościowe dolnego odcinka układu moczowego. Na-
tomiast przyczyną drugiego są zakażenia układu moczowego, zaburzenia 
świadomości, stosowanie leków, a także trudności z dojściem do toalety. 
Usunięcie przyczyny zjawiska powoduje zazwyczaj ustąpienie objawów.

Seniorzy cierpią często na tzw. wysiłkowe nietrzymanie moczu, które 
objawia się wyciekiem moczu w sytuacjach wzmożonego napięcia tłoczni 
brzusznej. Może mieć to miejsce podczas wysiłku fizycznego, śmiechu, 
kichania czy kaszlu i  z  czasem nasilać się do takiego stopnia, że do wy-
cieku dochodzi nawet w trakcie leżenia w łóżku czy zmiany pozycji. Jego 
powodem może być osłabienie siły i  napięcia mięśni i  więzadeł zapew-

37 Woods R.T., Moniz-Cook E., Iliffe S., Campion P., Vernooij-Dassen P.: Dementia: issues 
in early recognition and intervention in primary care. J. Royal Society of Medicine 2003; 96: 
320–324.
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niających podparcie dla narządów miednicy lub uszkodzenie mechani-
zmu zwieraczowego. U  starszych kobiet jest to związane z  niedoborem 
estrogenów, u seniorów obu płci bywa spowodowane zmianami zaniko-
wymi zachodzącymi w  cewce moczowej, które prowadzą do spadku jej 
ukrwienia i napięcia.

Powyższe zmiany nasilają się w  przypadku przebytych operacji gine-
kologicznych, urologicznych i  chirurgicznych. U  starszych mężczyzn nie-
trzymanie moczu może być skutkiem chorób gruczołu krokowego, gdy 
przerośnięta prostata blokuje odpływ moczu i pojawia się tzw. nietrzyma-
nie moczu związane z przepełnieniem pęcherza moczowego. Także takie 
schorzenia związane z  wiekiem, jak cukrzyca czy niewydolność nerek, 
mogą być przyczyną problemów z utrzymaniem moczu. 

Kolejnymi typami nietrzymania moczu, dotyczącymi głównie seniorów, 
są odruchowe nietrzymanie moczu i nietrzymanie moczu spowodowane 
naglącymi parciami. Powodem tego drugiego są zaburzenia unerwienia 
pęcherza moczowego o najczęściej nieznanym pochodzeniu. Są to scho-
rzenia, które dotyczą osób cierpiących na choroby otępienne. 

Najważniejszym postępowaniem u seniorów, u których pojawił się pro-
blem nietrzymania moczu, jest analiza ewentualnych przyczyn zjawiska 
i  jeśli jest to możliwe, jak najszybsze ich usunięcie. W  tym celu należy 
zastosować takie metody zachowawcze, jak zmiana stylu życia, rozpoczę-
cie ćwiczeń wzmacniających mięśnie miednicy oraz treningu pęcherza 
moczowego czy włączenie, na zlecenie lekarza, farmakoterapii. 

Ostatecznością jest przeprowadzenie operacji, co znajduje swoje za-
stosowanie jedynie w zaawansowanych stadiach, ponieważ zabieg wiąże 
się z  licznymi obciążeniami zdrowotnymi seniorów, z  dużym ryzykiem 
powikłań, ze zgonem włącznie. 

Drugim poważnym problemem jest nietrzymanie stolca. Zgodnie 
z  przyjętą definicją mianem tym określa się bezwiedne jego oddanie 
co najmniej 2 razy w  miesiącu. Zjawisko to jest rzadziej odnotowywa-
ne w  statystykach, niż rzeczywiście ma ono miejsce. Dotyczy w  równym 
stopniu kobiet i  mężczyzn, przy czym te pierwsze częściej zgłaszają je 
lekarzowi. Istnieje wiele przyczyn nietrzymania stolca, które dzieli się 
na 4 podstawowe grupy: choroby odbytu i  odbytnicy, choroby neurolo-
giczne, operacje chirurgiczne oraz inne przyczyny. Do pierwszej należą 
stany zapalne, choroby infekcyjne, nowotwory, naświetlania, niedokrwie-
nia, wypadające wewnętrzne żylaki odbytu, wypadanie odbytu, przetoki 
i urazy. Do drugiej udary, demencja, nowotwory, choroby rdzenia kręgo-
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wego, neuropatie, cukrzyca czy zmiany świadomości. Do trzeciej powi-
kłania przeprowadzonych zabiegów, a  do czwartej niedrożność kałowa, 
biegunki i zaparcia, nadużywanie środków przeczyszczających, zespół je-
lita drażliwego, nieswoiste choroby zapalne jelit, choroby psychiatryczne 
i fizjologiczny proces starzenia się. Prozaicznymi powodami nietrzymania 
stolca jest utrudniony dostęp do toalety czy unieruchomienie.

Pomocne w kontrolowaniu bezwiednych defekacji jest planowane od-
dawanie stolca. Ważne jest też leczenie dietetyczne i  farmakologiczne. 
Podstawą postępowania jest przeciwdziałanie występowaniu biegunek 
i zaparć. W tym celu wykorzystuje się produkty zawierające błonnik oraz 
środki zwiększające lub zmniejszające objętość stolca, a  dopiero w  dru-
giej kolejności powodujące zwolnienie lub przyspieszenie pasażu żołąd-
kowo-jelitowego, liczby oddawanych stolców oraz napięcia zwieraczy38.

Swoje zastosowanie u  pacjentów, z  którymi można nawiązać współ-
pracę, znajduje tzw. terapia biofeedback, której celem jest poprawa od-
czuwania bodźców czuciowych i reagowania skurczem mięśnia zwieracza. 
W  trakcie trwania zabiegu chory obserwuje na ekranie monitora zapis 
ciśnień z  odbytnicy i  kanału odbytu. Może w  ten sposób wytworzyć za-
stępczy mechanizm odruchowy. 

Z  terapią biofeedback można łączyć trening mięśni dna miednicy 
mniejszej, co poprawia osiągane wyniki. Zabieg polega na umocowaniu 
wewnątrz odbytu powierzchniowych elektrod, które przekazują bodźce 
elektryczne39.

U  osób z  bardziej zaawansowanym otępieniem, najczęściej unieru-
chomionych czy z  chorobami neurologicznymi, można zastosować jed-
norazowe zatyczki do odbytu. Powinny być one jednak traktowane jako 
środki wspomagające inne formy leczenia. W  wyniku samorozprężenia 
po nasiąknięciu treścią kałową blokują one wypływ kału. W  rezultacie 
przyczyniają się do zwiększenia kontroli chorego nad oddawaniem stol-
ca, zmniejszają brudzenie, a w związku z  tym wystąpienie ewentualnych 
dolegliwości skórnych. 

Na rynku dostępne jest także, pod nazwą PROCON, nowatorskie urzą-
dzenie wspomagające kontrolowaną defekację. Jest to jednorazowy cew-
nik wykonany z giętkiej gumy z zamontowanym sensorem podczerwieni. 

38 Herman R., Wałęga P., Sobocki J., Nowak M., Cegielny T.: Nowoczesna diagnostyka i moż-
liwości leczenia nietrzymania stolca. Borgis – Postępy Nauk Medycznych 2006; 5: 216–234.

39 Herman R.M., Wałęga P., Widera A.: Biofeedback, jako zachowawcza metoda leczenia 
nietrzymania stolca. Pol. Przegl. Lek. 2004; 1.
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Na swoim dystalnym (tylnym) końcu ma także specjalne otwory, który-
mi mogą wydobywać się gazy. Urządzenie podłączone jest do pagera 
i  unieruchamiane za pomocą nadmuchiwanego mankietu. W  rezultacie 
powstaje mechaniczna bariera, która uniemożliwia przedostanie się kału 
na zewnątrz. PROCON sygnalizuje moment, w  którym chory powinien 
udać się do toalety w  celu defekacji. Przed nią wystarczy opróżnić man-
kiet z powietrza i usunąć cewnik. 

Inną metodą zapobiegania niekontrolowanemu oddawaniu stolca jest 
leczenie chirurgiczne. Zazwyczaj, ze względu na duże obciążenie organi-
zmu, nie znajduje ono swojego zastosowania u osób w podeszłym wieku, 
u których preferuje się mniej inwazyjne metody leczenia40.

Nietrzymanie moczu i  stolca jest dla seniorów wstydliwym, a  dla ich 
opiekunów bardzo uciążliwym w  codziennej pielęgnacji problemem. Dla-
tego konieczne jest wsparcie ukierunkowane na edukację, którego udzie-
lić może lekarz, pielęgniarka czy psycholog. W  jej ramach przekazuje się 
informacje dotyczące codziennego, systematycznego postępowania, przy-
czyniającego się do zmniejszenia incydentów niekontrolowanego wypróż-
niania. W okresie, gdy chory chociaż częściowo kontroluje zwieracze należy 
regularnie wyprowadzać go do toalety. Powinno się to robić zaraz po prze-
budzeniu, przed i po każdym posiłku oraz tuż przed snem lub co 2 godziny. 
Jeśli problem narasta można zastosować udogodnienia w postaci wkładek 
higienicznych, podpasek, pieluchomajtek czy pampersów. Ich użycie jest 
jednak ostatecznością. Zbyt wczesne wejście z tego typu produktami może 
być odczytane przez podopiecznego jako uwłaczające. Najczęściej zaczyna 
się je stosować na noc, jako formę przeciwdziałania upadkom i złamaniom, 
które często mają miejsce w trakcie nocnych wizyt w toalecie. Przez ich uży-
cie i zastosowanie podkładów przeciwdziała się też zanieczyszczeniu łóżka. 

Podstawą działania jest także weryfikacja przyzwyczajeń dietetycznych 
podopiecznego. Z  jadłospisu chorego należy usunąć produkty mogące 
powodować biegunkę lub zatwardzenie, a  także zminimalizować płyny 
przyjmowane przed snem. Istotne są odpowiednio często wykonywane 
zabiegi pielęgnacyjne. Właściwa higiena zmniejsza skutki drażniącego 
działania moczu i  kału na skórę, przeciwdziałając powstawaniu odleżyn. 
Dopiero brak rezultatów powyższych zabiegów może skutkować zasto-
sowaniem farmakoterapii, która może powodować wystąpienie licznych 
działań niepożądanych. 

40 Bielecki K., Trytko I.: Nietrzymanie stolca u ludzi w wieku podeszłym. Borgis – Postępy 
Nauk Medycznych 2008, 12: 783–792.



Op ieKA  nAD  STARSzĄ  OSObĄ  n ieS AMODzielnĄ63

Podsumowanie

Starzenie wymaga akceptacji i  podejścia opiekuńczego, a  występują-
ce schorzenia aktywnej interwencji i  potencjalnego wyleczenia41. Często 
diagnozowane u osób w podeszłym wieku choroby neurodegeneracyjne 
są w  większości nieuleczalne i  prowadzą do drastycznego pogorszenia 
jakości życia seniorów, a w rezultacie do ich śmierci. Stanowią olbrzymie 
obciążenie nie tylko dla samych chorych, ale także dla ich opiekunów. 
Pojawiające się w  mózgu zmiany skutkują upośledzeniem pamięci, osła-
bieniem i  wzmożonym napięciem mięśni, pobudzeniem motorycznym, 
obniżonym nastrojem i  zaburzeniami czuciowymi. 

Otępienie jest przewlekłą i postępującą chorobą, która obciąża zarów-
no chorego, jak i jego opiekuna. W miarę upływu czasu narasta ilość oraz 
głębokość zaburzeń, co powoduje nasilenie się problemów opiekuńczych. 
Pielęgnacja pacjenta, szczególnie w  ciężkich postaciach otępienia, wy-
maga działania interdyscyplinarnego, łączącego strategie terapeutyczne 
z  postępowaniem niefarmakologicznym. Celem tego postępowania jest 
jak najdłuższe utrzymanie autonomii chorego i poprawa jakości jego życia 
i  życia opiekunów.

Na każdym etapie choroby przebiegającej z  otępieniem postępowa-
nie opiekunów powinno zmierzać do zwalniania procesu chorobowego 
i przeciwdziałania jego powikłaniom. Dąży się do zapewnienia podopiecz-
nemu bezpieczeństwa, opóźnienia uzależnienia od opieki innych, a w re-
zultacie podniesienia komfortu życia. 

W  codziennej opiece nad seniorem z  otępieniem można wykorzystać 
standardowe działania niefarmakologiczne, a wśród nich trening orienta-
cji w  rzeczywistości, terapię walidacyjną i  reminiscencyjną, a  także dzia-
łania alternatywne – arteterapię, terapię aktywnością, aromaterapię, fo-
toterapię czy oddziaływania wielozmysłowe. Wybór metody jest zależny 
od stanu chorego i nasilenia choroby. 

Wraz z postępem choroby zwiększa się rola opiekuna osoby z otępie-
niem. Wzrasta liczba czynności, jakie należy za podopiecznego wykonać, 
przy jednoczesnym braku współpracy z jego strony. Opieka nad osobami 
w  początkowym stadium choroby skupia się głównie na prowadzeniu 
ćwiczeń usprawniających pamięć i  pomocy w  złożonych czynnościach 

41 Dobroszycka W., Leszek J.: Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne neurozwyrodnienia 
w chorobie Alzheimera, otępieniu i starzeniu. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2007, s. 7.
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dnia codziennego. Istnieje wiele programów z zadaniami dedykowanymi 
niepełnosprawnym osobom w podeszłym wieku. Są to zazwyczaj wzmac-
niające ćwiczenia ruchowe, których zadaniem jest utrzymanie dobrej kon-
dycji fizycznej chorego. U osób z otępieniem głównym celem jest popra-
wa szybkości chodzenia, sprawności czynnościowej i równowagi w czasie 
chodu. Podejmowane działania skutkują głównie zmniejszeniem ryzyka 
upadków, co w  wyraźny sposób redukuje liczbę ich powikłań. Są także 
skuteczną metodą leczenia i  zapobiegania depresji42.

W ramach wdrażania do samoobsługi należy zaopatrzyć podopieczne-
go w  sprzęt ułatwiający samopielęgnację i  poruszanie się, nauczyć i  po-
móc, poprzez asekurację i instrukcje, w wykonywaniu zabiegów higienicz-
nych i ubieraniu się oraz aktywizować podczas przyjmowania posiłków. 

W  podejmowanych działaniach należy wykorzystać także niefarma-
kologiczne formy terapii, które korzystnie wpływają na poprawę funkcji 
pamięciowych, orientację w  czasie i  przestrzeni oraz codzienne funkcjo-
nowanie chorego43.

W zaawansowanym stadium otępienia, w sytuacji pogłębienia się jego 
objawów, chory może wymagać pomocy lub całkowitego zastąpienia 
go w  wykonywaniu podstawowych czynności. Na tym etapie choroby 
ciężar opieki zostaje przeniesiony na profilaktykę przeciwodleżynową, 
odpowiednie odżywianie i  nawadnianie oraz zaspakajanie podstawo-
wych potrzeb życiowych. Ze względu na brak bezpośredniego kontaktu 
z chorym, pielęgnacja opiera się głównie na obserwacji i  reagowaniu na 
niepokojące symptomy, na przykład podwyższoną temperaturę ciała czy 
ciśnienie. Niezależnie od tego, że zazwyczaj nie ma już możliwości na-
wiązania kontaktu słownego z  podopiecznym, należy do niego mówić, 
używając spokojnego tonu i uprzedzając o planowanych czynnościach44. 
Nie bez znaczenia jest kontakt fizyczny pod postacią dotyku. 

42 Kritz-Silverstein D., Barrett-Connor E., Corbeau C.: Cross-sectional and prospective stu-
dy of exercise and depressed mood in the elderly – The Rancho Bernardo study. Am J Epide-
miol. 2001; 153: 596–603.

43 Trzeciak H.: Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych patologiach ukła-
du nerwowego. W: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarstwo ge-
riatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
2008, s. 106–108.

44 Klich-Rączka A.: Otępienie. W: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria 
i pielęgniarstwo geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2008, s. 262.
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Małgorzata Dziechciaż

GŁÓWne pRObleMY zWiĄzAne 
z zApeWnienieM OSObOM STARSzYM 
OpieKi W DOMU ORAz SpOSObY iCH 
ROzWiĄzYWAniA z UWzGlĘDnienieM 
RODzAJU nieSpRAWnOŚCi

Wstęp

Starzenie się człowieka jest naturalnym procesem, obejmującym każ-
dą ze sfer ludzkiego życia. Proces ten przebiega w sposób indywidualny 
u poszczególnych osób, nasila się z upływem czasu i jest nieodwracalny. 
Wraz z  wiekiem, z  powodu zmian wstecznych, w  sposób fizjologiczny 
dochodzi do upośledzenia funkcjonowania organizmu, jego narządów 
i układów oraz do zachwiania homeostazy (dobrostanu organizmu). Je-
śli starzenie się przebiega w sposób niepowikłany chorobami lub innymi 
procesami patologicznymi, wówczas te niekorzystne zmiany postępują 
stopniowo, adekwatnie do upływającego czasu, jeśli jednak nakłada-
ją się na nie różnego typu schorzenia i/lub inne stany patologiczne, 
wówczas dochodzi do przyśpieszenia procesu starzenia i  tak zwanego 
starzenia patologicznego. Szacuje się, że u  zdecydowanej większości 
osób w  starszym wieku występują różnego typu choroby i  stany pato-
logiczne przyczyniające się do utraty sprawność i samodzielności w ży-
ciu codziennym oraz niosące ze sobą liczne problemy natury fizycznej, 
psychicznej i społecznej. Uważa się, że niemal u połowy osób w zaawan-
sowanej starości na świecie występuje w różnym stopniu niesprawność 
somatyczna i/lub psychiczna. Bardzo ważną rolę w  przeciwdziałaniu 
niepełnosprawności seniorów pełni rodzina. Liczne badania dowodzą, 
że osoby starsze przede wszystkim od rodziny oczekują wsparcia, po-
mocy i  opieki. Środowisko rodzinne jest miejscem naturalnego funk-
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cjonowania osób starszych, daje poczucie bezpieczeństwa, dlatego też 
właśnie w nim możliwie jak najdłużej powinna być sprawowana opieka 
nad osobą starszą1.

Problemy związane z niesprawnością fizyczną i sposoby 
ich rozwiązywania 

Sprawując opiekę nad osobą starszą w  środowisku domowym ważna 
jest świadomość, że seniorzy stanowią bardzo zróżnicowaną grupę pod 
względem stanu zdrowia. Wśród nich można wyróżnić osoby, które są 
zdrowe i prowadzą aktywny tryb życia, osoby, u których występują liczne 
schorzenia, lecz mimo to zachowują sprawność oraz osoby, u których wy-
stępuje niesprawność funkcjonalna w  różnym zakresie. W  początkowym 
okresie starości (od 65 do 74 roku życia) proces starzenia nie jest jeszcze 
bardzo zaawansowany i osoby starsze najczęściej w tym czasie zachowują 
sprawność, natomiast wraz z wiekiem, a szczególnie w okresie od 80 roku 
życia, fizjologiczne zmiany starcze są już zwykle zaawansowane i  utrud-
niają pracę wielu układów i narządów. W tym czasie zmiany fizjologiczne 
i chorobowe są trudne do odróżnienia i nakładając się na siebie sprzyjają 
utracie sprawności i przyczyniają się do zależności od innych osób. Warto 
zauważyć, że sposób chorowania w  starości jest nieco inny niż w  młod-
szych grupach wiekowych, a  mianowicie wiąże się z  występowaniem 
nietypowych objawów, z  cięższym przebiegiem i  gorszym rokowaniem 
wielu schorzeń. Dlatego też w  opiece nad osobą starszą w  środowisku 
domowym należy zwracać uwagę na nietypowe objawy np. nagłe za-
burzenia świadomości, zaburzenia koncentracji, które mogą świadczyć 
o toczących się ostrych procesach patologicznych tj. np. gorączka, infek-
cje, odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe2. Szybka interwencja opiekuna 
może niekiedy uratować życie choremu. Wśród czynników ryzyka chorób 
w starości szczególne miejsce zajmuje nadciśnienie tętnicze i mała aktyw-
ność ruchowa. W związku z tym, w opiece nad osobami starszymi w śro-
dowisku domowym niezwykle ważne jest zidentyfikowanie i modyfikacja 
lub eliminacja tych czynników. 

1 Kulik T.B., Janiszewska M., Piróg E., Pacian A., Stefanowicz A., Żołnierczuk-Kieliszek D. 
i inni: Sytuacja zdrowotna osób starszych w Polsce i innych krajach europejskich. Medycyna 
Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2011, 17; 2: 90–95.

2 Wieczorowska-Tobis K.: Specyfika pacjenta starszego. W: Wieczorowska-Tobis K., Kost-
ka T., Borowicz A. (red.): Fizjoterapia w geriatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
2011, s. 18–27.
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Nadciśnienie tętnicze jest częstą przyczyną chorób sercowo i  mózgo-
wo-naczyniowych. W  ramach prewencji tych chorób zaleca się u  osób 
starszych systematyczne pomiary ciśnienia tętniczego krwi w warunkach 
domowych. Przy pomiarach ciśnienia tętniczego ważne jest przestrzega-
nie następujących zasad: pięciominutowy odpoczynek w  pozycji siedzą-
cej z podpartymi plecami, ramię w pozycji poziomej na wysokości serca, 
odpowiednio dobrany mankiet (80% obwodu ramienia). Pierwszy pomiar 
zaleca się wykonać na dwóch kończynach, kolejne na tej kończynie, na 
której były wyższe wyniki. Jeżeli różnica w  pomiarach na obu kończy-
nach jest większa niż 20 mmHg, wówczas zaleca się kontakt z  lekarzem 
w celu głębszej diagnostyki. Jeśli średnie wyniki z kilku pomiarów są rów-
ne lub wyższe niż 135/85 mmHg świadczy to o nieprawidłowych warto-
ściach ciśnienia tętniczego i wskazuje na potrzebę konsultacji z lekarzem. 
W  warunkach domowych ze względu na łatwość obsługi, do pomiarów 
ciśnienia tętniczego zaleca się stosowanie aparatów automatycznych lub 
półautomatycznych, aparatami takimi po przeszkoleniu mogą posługiwać 
się samodzielnie osoby starsze z  zachowaną sprawnością ruchową i  po-
znawczą, a także osoby z niedosłuchem. Jednak, jeśli u seniorów występu-
je niesprawność ruchowa lub zaburzenia funkcji poznawczych, wówczas 
pomiary powinny być dokonywane przez rodzinę lub opiekunów. U osób 
w  podeszłym wieku, szczególnie z  niesprawnością, istnieje duże ryzyko 
hipotonii ortostatycznej, dlatego też zaleca się dodatkowo wykonanie po-
miarów ciśnienia tętniczego w  1. i  3. minucie po pionizacji, o  hipotonii 
ortostatycznej świadczy spadek ciśnienia skurczowego o  20 mmHg lub 
więcej i/lub spadek ciśnienia rozkurczowego o 10 mmHg lub więcej. Hipo-
tonia ortostatyczna może być przyczyną upadków, dlatego też zaleca się, 
aby pionizacja osób starszych przebiegała etapami. U osób w podeszłym 
wieku często obserwowane są też spadki ciśnienia tętniczego po posiłku 
– aby temu zapobiec zaleca się spożywanie posiłków częściej w  małych 
ilościach oraz uwzględnienie tego faktu przy pomiarach ciśnienia3.

Aktywność ruchowa jest niezbędnym elementem zdrowego stylu życia. 
Zaleca się żeby umiarkowany wysiłek fizyczny podejmowany był niezależ-
nie od wieku, czyli także przez osoby starsze, systematycznie minimum 30 
minut dziennie. Regularny wysiłek fizyczny wpływa na poprawę funkcjono-
wania wszystkich układów i narządów, zapobiega występowaniu upadków 
oraz zmniejsza lęk przed kolejnym upadkiem, wpływa na obniżenie cho-

3 Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Nadciśnie-
nia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego: Zasady postępowania w nad-
ciśnieniu tętniczym w wieku podeszłym. Gerontologia Polska 2012; 20(4): 119–147.
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lesterolu, ciśnienia tętniczego i  zmniejsza ryzyko hipotonii ortostatycznej, 
poprawia zarówno kondycję fizyczną jak i psycho-społeczną osób starszych 
oraz zmniejsza ryzyko niepełnosprawności. Ponadto udowodniono, że 
u  osób aktywnych ruchowo zmniejsza się odczuwanie bólu i  lęku, popra-
wia nastrój i  zasypianie. Z  kolei zaniechanie aktywności ruchowej sprzyja 
rozwojowi niesprawności biologicznej, psychicznej i  społecznej. 

Należy jednak pamiętać, że aktywność ruchowa u osób w starszym wie-
ku musi być odpowiednio dobrana do stanu zdrowia i  możliwości. W  od-
niesieniu do osób starszych z  niesprawnością, rehabilitacja ruchowa ma 
na celu w  pierwszej kolejności przywrócenie sprawności w  wykonywaniu 
podstawowych czynności życiowych, a  następnie czynności bardziej zło-
żonych. Należy pamiętać, że ćwiczenia ruchowe powinny być wykonywa-
ne po uprzedniej ocenie stanu funkcjonalnego osoby starszej i określeniu 
wydolności jej organizmu. Ponadto aktywność ruchowa u  osób starszych 
powinna być stopniowana. Najbardziej popularną formą aktywności rucho-
wej osób starszych możliwą do przeprowadzenia w warunkach domowych 
jest gimnastyka4,5.

Poważnym problemem zdrowotnym osób w  starszym wieku przyczy-
niającym się do utraty sprawności jest wielochorobowość (polipatolo-
gia), która objawia się jednoczesnym występowaniem dwóch lub więcej 
schorzeń przewlekłych, często są to choroby zarówno somatyczne jak 
i  psychiczne. Wśród chorób najczęściej występujących u  osób starszych 
wymienia się choroby sercowo-naczyniowe i  choroby układu ruchu. 
Z  wielochorobowością ściśle związane są inne, równie poważne proble-
my osób starszych – wielolekowość i polipragmazja. 

Wielolekowość charakteryzuje się przyjmowaniem pięciu lub więcej 
leków, przyjmowanie 10 leków świadczy o  ciężkiej wielolekowości. Po-
lipragmazja z  kolei oznacza zażywanie choćby jednego leku bez potrze-
by. Wielochorobowość, wielolekowość i  polipragmazja tworzą ze sobą 
tzw. błędne koło polegające na tym, że wzrost liczby chorób powoduje 
wzrost liczby zażywanych leków – zarówno tych zgodnych ze zleceniem 
lekarskim, jak i  tych bez wyraźnego wskazania. Duża liczba zażywanych 
leków stwarza ryzyko interakcji między nimi oraz działań niepożądanych, 
których objawy mogą być mylnie interpretowane jako objawy choroby 

4 Grzegorczyk J., Szeliga E., Wolan-Nieroda A., Bazarnik-Mucha A.: Aktywność fizyczna 
osób starszych. Young Sport Science of Ukraine 2012; 4: 23–27.

5 Kozak-Szkopek E., Galus K.: Wpływ rehabilitacji ruchowej na sprawność psychofizyczną 
osób w podeszłym wieku. Gerontologia Polska 2009; 17(2): 79–94.
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i zwiększać wielochorobowość, która z kolei zwiększa wielolekowość, na-
pędzając błędne koło6. 

Z  badań wynika, że ryzyko działań niepożądanych wzrasta wraz z  ilo-
ścią zażywanych leków, w  przypadku zażywania dwóch leków ryzyko 
wynosi 5,6%, w  przypadku pięciu już 50%, zaś w  przypadku ośmiu aż 
100%7. Z  doświadczeń z  własnej praktyki zawodowej wynika, że równie 
poważnym problemem związanym z wielochorobowością jest zażywanie 
tych samych leków, tylko pod inną nazwą, zleconych przez dwóch lub 
więcej lekarzy różnych specjalności, z pomocy których korzystała w ostat-
nim czasie osoba starsza. Fakt ten przyczynia się do szybkiego załamania 
sprawności osoby starszej i poważnych skutków ubocznych.

W  opiece nad osobą starszą z  wielochorobowością i  wielolekowością 
niezwykle ważna jest kontrola zażywanych leków, czy się nie powielają, 
czy są odpowiednio dawkowane, czy przestrzegany jest odstęp pomiędzy 
kolejnymi dawkami. Należy zwrócić uwagę na to, jakie leki zażywane są 
bez zlecenia lekarskiego i  rozważyć zasadność ich stosowania. 

W  przypadku występowania u  osób starszych zaburzeń widzenia, za-
burzeń poznawczych, znacznej niesprawności oraz zaburzeń emocjonal-
nych istnieje ryzyko zażycia nieprawidłowych dawek leku lub pominię-
cia dawek, dlatego też niezbędne jest zidentyfikowanie tych zaburzeń 
i  wyrównanie deficytów (np. zaopatrzenie w  okulary, aparat słuchowy, 
pojemnik na leki), a  w  razie potrzeby pomoc lub wyręczenie seniora 
w przygotowywaniu i podawaniu leków. 

W przypadku wizyt u lekarzy różnych specjalności należy zawsze prze-
kazać im informację dotyczącą zażywanych leków, zleconych przez in-
nych lekarzy oraz tych zażywanych bez zlecenia. Ważne jest też zwracanie 
uwagi na pojawienie się nietypowych objawów takich jak np. zaburzenia 
koncentracji uwagi, omdlenia, upadki, nietrzymanie moczu, pogorsze-
nie sprawności ruchowej, zaburzenia świadomości. Mogą one bowiem 
świadczyć zarówno o  pojawieniu się nagłego stanu patologicznego, jak 
i o niepożądanej reakcji wynikającej z zażywanych leków. Wówczas należy 
niezwłocznie skontaktować się z  lekarzem. W  stosowaniu farmakoterapii 
u  osób starszych zawsze należy brać pod uwagę czy korzyści z  zastoso-

6 Wieczorowska-Tobis K.: Specyfika pacjenta starszego. W: Wieczorowska-Tobis K., Kost-
ka T., Borowicz A. (red.): Fizjoterapia w geriatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
2011, s. 18–27.

7 Krzysztoszek J., Matecka M., Matschay A., Jakubek E.: Zachowania zdrowotne związane 
z samoleczeniem w okresie starości. Nowiny Lekarskie 2012; 81(4): 412–417.
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wanego leczenia nie są mniejsze od skutków ubocznych działania leków. 
Decyzję o  stosowanej terapii powinien podjąć lekarz w  porozumieniu 
z pacjentem, a gdy jego stan na to nie pozwala, z opiekunami8. 

Bardzo poważnymi problemami osób starszych są też tzw. wielkie ze-
społy geriatryczne, do których różni autorzy zaliczają: upadki, zaburzenia 
wzroku i  słuchu, nietrzymanie moczu i  stolca, niedożywienie, omdlenia, 
odleżyny oraz majaczenie, depresję i otępienie9. Do powstania tych pro-
blemów w  znacznym stopniu przyczynia się współwystępowanie zmian 
powstałych w wyniku procesu starzenia z różnymi ostrymi i przewlekłymi 
stanami patologicznymi oraz zażywanymi lekami, a także z niekorzystnymi 
warunkami środowiskowymi i  stylem życia. Wielkie zespoły geriatryczne 
prowadzą do wielochorobowości, przyczyniają się do utraty samodzielno-
ści w  życiu codziennym i  niezależności, a  także zwiększają śmiertelność 
w subpopulacji osób starszych. Zespoły geriatryczne są trudne do lecze-
nia, a wystąpienie jednego często pociąga za sobą wystąpienie kolejnych, 
prowadząc do niesprawności zarówno fizycznej jak i psycho-społecznej10.

Upadki są częstą przyczyną hospitalizacji osób w starszym wieku, pro-
wadzą do poważnych urazów, niesprawności fizycznej, a nawet kończą się 
śmiercią. Szacuje się, że około 33% osób starszych mieszkających samo-
dzielnie upada co najmniej raz w roku, a najczęściej do upadku dochodzi 
w mieszkaniu lub w najbliższym otoczeniu. 

W prewencji upadków bardzo ważną rolę odgrywa ocena ryzyka upad-
ków przy pomocy np. skali Tinetti lub testu „wstań i  idź” (dostępne w In-
ternecie) oraz eliminacja bądź modyfikacja czynników ryzyka. Czynniki te 
dzieli się na wewnętrzne i  zewnętrzne. 

Czynniki wewnętrzne wynikają z  postępującego procesu starzenia, 
stanów patologicznych takich jak np.: osteoporoza, zaburzenia widzenia 
i ślepota, zaburzenia równowagi (jako następstwo zaburzeń krążenia móz- 
gowego lub zmian zwyrodnieniowo-dyskopatycznych odcinka szyjne-
go kręgosłupa), różnego typu dysfunkcje układu ruchu (np. niedowłady, 
zwyrodnienia stawów), choroba Parkinsona, otępienie, omdlenia oraz 

 8 Wieczorowska-Tobis K.: Specyfika pacjenta starszego. W: Wieczorowska-Tobis K., Kost-
ka T., Borowicz A. (red.): Fizjoterapia w geriatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
2011, s. 18–27.

 9 Makara-Studzińska M., Kryś-Noszczyk K.: Oblicza starości – przegląd piśmiennictwa. 
Psychogeriatria Polska 2012; 9(2): 77–86.

10 Wieczorowska-Tobis K.: Specyfika pacjenta starszego. W: Wieczorowska-Tobis K., Kost-
ka T., Borowicz A. (red.): Fizjoterapia w geriatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
2011, s. 18–27.
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niepożądanych skutków działania zażywanych leków. Czynniki zewnętrz-
ne natomiast odnoszą się do środowiska życia, czyli np.: przystosowania 
mieszkania, oświetlenia. 

W  zapobieganiu upadkom niezwykle ważne jest właściwe leczenie 
chorób, regularne prowadzenie badań diagnostycznych w kierunku zabu-
rzeń zmysłu wzroku i  słuchu, leczenie występujących dysfunkcji, a  w  ra-
zie potrzeby zaopatrzenie w  odpowiednie okulary czy aparat słuchowy, 
zachowanie zasad bezpieczeństwa w  przypadku hipotonii ortostatycz-
nej, dbanie o  aktywność fizyczną, a  szczególnie wykonywanie ćwiczeń 
usprawniających zakres ruchu i  utrzymanie równowagi, zaopatrzenie 
osób starszych z niesprawnością ruchową w zależności od potrzeb w od-
powiedni sprzęt pomocniczy np. kule łokciowe, laski, balkonik, obuwie 
ortopedyczne i  nauczenie posługiwania się nim. Należy pamiętać o  wy-
mianie zużytych korków na końcówkach kół i  lasek, gdyż zużyte mogą 
doprowadzić do poślizgnięcia i upadku. Ważne jest też zaopatrzenie osób 
starszych w  odpowiednie domowe pantofle, które powinny być lekkie, 
stabilizujące staw skokowy, z podeszwą antypoślizgową. 

Niezwykle ważne jest też odpowiednie przystosowanie mieszkania 
tzn. usunięcie dywaników, kabli i  innych przedmiotów z podłogi, o które 
można się potknąć, zaopatrzenie śliskiej podłogi w  łazience w  maty an-
typoślizgowe, zaopatrzenie łazienki i  korytarza w  uchwyty, podniesienie 
sedesu (jeśli jest zbyt nisko), zrezygnowanie z kąpieli w wannie na rzecz 
prysznica z zamontowanym stołeczkiem do siedzenia. Dopasowanie wy-
sokości łóżka i krzesła. Usunięcie, w razie możliwości, progów, a gdy jest 
to niemożliwe, pomoc opiekuna w  ich pokonaniu. 

Ważne jest też dbanie o odpowiednie oświetlenie pomieszczeń, oprócz 
oświetlenia głównego należy zamontować oświetlenia punktowe ułatwia-
jące funkcjonowanie także w nocy, ważne jest, by oświetlenie nie powo-
dowało oślepiania osoby starszej. Należy zauważyć, że seniorzy, w porów-
naniu z  osobami w  wieku np. dwudziestu lat, potrzebują czterokrotnie 
więcej światła. W zapobieganiu upadkom osób w starszym wieku, u któ-
rych występuje niesprawność w czynnościach samoobsługowych, niezwy-
kle ważna jest pomoc w  wykonywaniu tych czynności, uwzględniająca 
ochronę przed upadkiem. 

W  opiece nad osobą starszą w  środowisku domowym istotna jest też 
świadomość, że następstwem upadku może być zespół poupadkowy cha-
rakteryzujący się wystąpieniem lęku przed kolejnym upadkiem, w związ-
ku z  czym u  osoby, która doświadczyła upadku, dochodzi do pogorsze-
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nia sprawności fizycznej i  psychicznej, co w  konsekwencji prowadzi do 
zwiększonego ryzyka kolejnego upadku. Dlatego też ważne jest okazanie 
wsparcia, zrozumienia i  zadbanie o kondycję psychiczną11,12.

Nietrzymanie moczu określane jest jako niekontrolowane, mimowolne 
oddawanie moczu. Problem ten jest bardzo częsty w  subpopulacji osób 
w  starszym wieku i  występuje częściej u  kobiet. Szacuje się, że około 35 
– 40% kobiet po 65 roku życia doświadcza nietrzymania moczu, a  50% 
przypadków charakteryzuje się ciężkim nietrzymaniem moczu13. Wyróż-
nia się: wysiłkowe nietrzymanie moczu (do mimowolnego oddania mo-
czu dochodzi podczas wysiłku fizycznego np. kaszlu, kichania), naglące 
nietrzymanie moczu (niekontrolowany wyciek moczu poprzedzony jest 
nagłym uczuciem parcia), mieszane nietrzymanie moczu (wyciek moczu 
związany jest zarówno z  parciem, jak i  z  wysiłkiem) i  pęcherz nadreak-
tywny (występuje naglące parcie, dzienne i/lub nocne częste oddawanie 
moczu połączone z nietrzymaniem moczu lub bez nietrzymania moczu). 

Wśród przyczyn nietrzymania moczu u  seniorów wymienia się osła-
bienie mięśni dna miednicy, niewydolność lub mechaniczne uszkodzenie 
zwieraczy cewki moczowej, choroby metaboliczne, wielochorobowość, 
otępienie, zażywane leki, niesprawność motoryczną. Należy mieć świa-
domość, że niektóre z przyczyn nietrzymania moczu są odwracalne, dla-
tego też trzeba je rozpoznać i, jeśli jest to możliwe, wyeliminować. Do 
przyczyn tych należą: delirium, zakażenia dróg moczowych, atroficzne 
zapalenie błony śluzowej cewki moczowej i  pochwy, niektóre leki, zabu-
rzenia psychiczne, zwiększone wydalanie moczu, ograniczone porusza-
nie i  zaleganie mas kałowych w odbytnicy. Wybór leczenia nietrzymania 
moczu u osoby starszej z niepełnosprawnością uzależniony jest od oceny 
klinicznej, najczęściej jest to farmakoterapia lub działania rehabilitacyjne, 
niekiedy jednak zalecane jest leczenie operacyjne.

W  opiece nad seniorem w  środowisku domowym bardzo ważne jest 
rozpoznanie problemu nietrzymania moczu i  zapewnienie osobie w  po-
deszłym wieku swobodnego, nieskrępowanego oddawania moczu z  za-
pewnieniem niezbędnych udogodnień np. dostarczenie basenu, kaczki, 

11 Edbom-Kolarz A., Marcinkowski J.T.: Upadki osób starszych – przyczyny, następstwa, 
profilaktyka. Hygeia Public Health 2011; 46(3): 313–318.

12 Szpringer M., Wybraniec-Lewicka B., Czerwiak G., Michalska M., Krawczyńska J.: 
Upadki i urazy wieku geriatrycznego. Studia Medyczne 2008; 9: 77–81.

13 Wójkowska-Mach J., Heczko P.B.: Problem nietrzymania moczu i  stolca a  zakażenia 
u chorych hospitalizowanych oraz pensjonariuszy domów opieki długoterminowej. Problemy 
Pielęgniarstwa 2009; 17 (3): 246–249.
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dostosowanie toalety do stopnia niesprawności, w razie potrzeby umiesz-
czenie w  pokoju osoby starszej krzesła sanitarnego, jeśli jest to możliwe 
ulokowanie seniora w  pokoju najbliżej łazienki, stosowanie ubrania uła-
twiającego zdejmowanie np. spodnie na gumce, spódnica, w razie potrze-
by stosowanie odpowiednio dobranych środków absorbujących t.j. np.: 
wkładki urologiczne, wkłady anatomiczne, pieluchy anatomiczne, majtki 
chłonne, pieluchomajtki. Ważne jest też umieszczenie w  pokoju seniora 
lub w  łazience zamykanego pojemnika na zużyte środki. 

W  doborze środków należy uwzględnić ciężkość nietrzymania mo-
czu i sprawność osoby starszej. Przy lekkim nietrzymaniu moczu (wyciek 
moczu do 20 g) zaleca się wkładki urologiczne, podpaski odpowiednio 
dobrane do płci, zapewniające dyskrecję, umożliwiające prowadzenie 
aktywności. Przy średnim (20–150 wycieku moczu) lub ciężkim (wyciek 
moczu powyżej 150 g) nietrzymaniu moczu, u  osób chodzących zaleca 
się wkłady anatomiczne lub majtki chłonne zakładane jak bielizna, które 
umożliwią swobodę poruszania i dyskrecję. 

Przy średnim lub ciężkim nietrzymaniu moczu u  osób niesamodziel-
nych, ale mogących stać przy pomocy balkonika lub opiekuna, można za-
stosować majtki chłonne z możliwością rozerwania po bokach, a u osób 
leżących zaleca się pieluchomajtki, które zabezpieczą przed przecieka-
niem oraz umożliwią opiekunowi łatwość zakładania i  wymiany. W  do-
borze środków należy również uwzględnić rozmiar (np. S, M, L, XL) oraz 
porę dnia (na noc powinny być zakładane środki bardziej chłonne, prze-
znaczone na noc). 

Środki absorpcyjne są refundowane przez NFZ raz w  miesiącu. W  ra-
mach limitu przysługuje 60 sztuk na miesiąc. Pacjent dopłaca do limitu 
30%. Uprawniony do wystawienia wniosku jest lekarz POZ, urolog, neuro-
log, onkolog, chirurg, felczer ubezpieczenia zdrowotnego14. Na podstawie 
wniosku w  punkcie NFZ uzyskuje się Kartę zaopatrzenia, która jest waż-
na 12 miesięcy. Środki na podstawie ważnej karty i  wniosku wybiera się 
w aptece lub sklepie medycznym. Następne wnioski w okresie ważności 
karty może wystawić pielęgniarka. Dodatkowo o zwrot dopłaconej kwoty 
można się starać z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Nie-
pełnosprawnych (PFRON), jednak osoba ubiegająca się musi mieć orze-
czony stopień niepełnosprawności i  spełnić kryterium dochodowe15.

14 http://www.ntm.pl/upload/file/WSPARCIE_PACJENTA_Z_NTM_W_SYSTEMIE_OPIE-
KI_ZDROWOTNEJ.pdf

15 http://www.zdrowymbadz.pl/informacja-dla-pacjenta-refundacja-nfz-i-zwrot-z-
pfron-na-pieluchy-pieluchomajtki-wkladki-podklady-p-4901.html
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Sprawując opiekę w środowisku domowym nad osobą starszą, niepeł-
nosprawną, z nietrzymaniem moczu należy także zadbać o odpowiednią 
pielęgnację skóry okolicy krocza, regulację wypróżnień i  odpowiednie 
nawodnienie (do 2 litrów dziennie, ograniczenie płynów moczopędnych 
i  podawanych przed snem). Niezwykle ważne jest okazanie wsparcia 
i empatii oraz umożliwienie kontaktów z innymi ludźmi. Należy pamiętać, 
że problem nietrzymania moczu dla każdej osoby, zatem i dla osoby star-
szej, jest krępujący, powodujący uczucie wstydu, prowadzący do depresji, 
wyizolowania, a w konsekwencji do niepełnosprawności.

Nietrzymanie stolca określane jest jako niezdolność do gromadze-
nia kału i  wydalania go w  sposób kontrolowany. Wśród przyczyn nie-
trzymania stolca u  osób w  podeszłym wieku wymienia się zaparcia, 
nadmierne stosowanie leków przeczyszczających, biegunki, schorzenia 
nerwowo-mięśniowe, a  także utrudniony dostęp do toalety i  unieru-
chomienie. 

W  opiece niezwykle ważne jest rozpoznanie przyczyn nietrzymania 
stolca i  podjęcie działań mających na celu ich eliminację. Zaleca się uła-
twienie dostępu do toalety i  planowanie oddawania stolca, regulację 
wypróżnień, stosowanie odpowiedniej diety bogatej w błonnik z ograni-
czeniem tłuszczów, dbanie o  aktywność ruchową w  możliwym zakresie, 
stosowanie profilaktyki biegunek, stosowanie farmakoterapii. W  opiece 
w środowisku domowym nad osobą w starszym wieku, u której występuje 
nietrzymanie stolca, niezwykle ważne jest zadbanie o  sferę psychiczną, 
zrozumienie problemu i  okazanie wsparcia oraz pomoc w  nawiązaniu 
kontaktu z innymi. Podobnie jak w przypadku nietrzymania moczu należy 
zadbać o odpowiednie środki absorbujące, odzież, odpowiednią higienę 
krocza i profilaktykę przeciwodleżynową16.

Odleżyny określane są jako uszkodzenie skóry i  tkanek leżących poni-
żej, do którego dochodzi w wyniku ucisku. Ryzyko odleżyn wzrasta wraz 
z  wiekiem. Szacuje się, że większość odleżyn (około 70%) dotyczy osób 
w  podeszłym wieku. Niewątpliwy wpływ na ich powstanie mają zmiany 
zachodzące w  skórze wraz z  procesem starzenia się oraz niesprawność. 
Szczególnie narażone na powstanie odleżyn są osoby dłuższy czas prze-
bywające w  łóżku lub siedzące na wózku inwalidzkim. 

Wśród przyczyn powstania odleżyn wymienia się przyczyny wewnętrz-
ne i zewnętrzne. Do przyczyn wewnętrznych zalicza się: zaburzenia poru-

16 Bielecki K., Trytko I.: Nietrzymanie stolca u ludzi w wieku podeszłym. Postępy Nauk Me-
dycznych 2008; 12: 783–792.
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szania, unieruchomienie, schorzenia neurologiczne tj. niedowłady, zabu-
rzenia czucia, wielochorobowość, choroby takie jak: miażdżyca, cukrzyca, 
niewydolność krążenia z występującymi obrzękami, nietrzymanie moczu 
i stolca, leki np. steroidy. Wśród przyczyn zewnętrznych należy wymienić 
długotrwały ucisk powierzchniowy spowodowany brakiem zmiany pozycji 
ciała, tarcie i rozciąganie tkanek występujące podczas nieumiejętnej zmia-
ny pozycji ciała lub przemieszczania, urazy (np. stłuczenia), zaniedbania 
higieniczne. Miejscami szczególnie narażonymi na odleżyny w przypadku 
długotrwałego leżenia na plecach są okolice: potylicy, łopatek, kulszowe, 
kości krzyżowej i ogonowej oraz łokcie, pięty i uszy. W przypadku leżenia 
na boku okolice kości: ramiennej, biodrowej, udowej i kostki.

W  opiece w  środowisku domowym nad osobą starszą z  niepełno-
sprawnością niezbędne jest prowadzenie profilaktyki odleżyn. W tym celu 
należy przeprowadzić określenie ryzyka odleżyn przy pomocy wystanda-
ryzowanych narzędzi t.j. np. skala Norton, skala Braden (skale te dostępne 
są w  Internecie). Ponadto należy zidentyfikować występowanie czynni-
ków mających wpływ na powstanie odleżyn i starać się je wyeliminować. 
Niezbędna jest właściwa toaleta całego ciała i  codzienna ocena stanu 
skóry, ochrona przed urazami, częsta zmiana bielizny osobistej i  poście-
lowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby, u  których występuje 
nietrzymanie moczu i  stolca (niekiedy zachodzi potrzeba cewnikowania 
pęcherza moczowego). 

Niezwykle ważne jest, aby osoby leżące miały zmienianą pozycję ciała, 
co 1–2 godz., zaś osoby przebywające w  pozycji siedzącej poruszały się 
co 15 minut i  miały zmienianą pozycję minimum co godzinę. Podczas 
przemieszczania i  zmiany pozycji ciała należy unikać tarcia i  rozciągania 
tkanek (ciągnięcia po prześcieradle) – w tym celu przydatne jest stosowa-
nie łatwoślizgów (do kupienia w  sklepie medycznym) lub podnośników. 
Niezwykle ważne jest stosowanie materacy przeciwodleżynowych np. 
zmiennociśnieniowych (są refundowane przez NFZ na podstawie wniosku 
od lekarza) oraz udogodnień w postaci poduszek, różnego typu podpórek 
(do kupienia w  sklepie medycznym). Nie zaleca się natomiast stosowa-
nia okrągłych kółek w celu zabezpieczenia pięt chorego, gdyż prowadzą 
do ucisku na krawędziach i  stwarzają ryzyko odleżyn w  tych miejscach. 
W profilaktyce odleżyn ważne jest także zadbanie o aktywność ruchową 
dostosowaną do możliwości osoby starszej, właściwe odżywianie oraz le-
czenie występujących chorób.

W  przypadku wystąpienia odleżyny, oprócz działań profilaktycznych, 
bardzo ważne jest określenie jej zaawansowania, np. przy pomocy skali 
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Torrance’a (powszechnie dostępna w Internecie) lub skali NPUAP i AHCPR 
i  podjęcie leczenia dostosowanego do stopnia zaawansowania odleży-
ny. Na rynku dostępne są różnego typu opatrunki mające zastosowanie 
w  leczeniu odleżyn np.: opatrunki hydrokoloidowe, hydrożele, opatrunki 
ze srebrem, opatrunki hydrofobowe. Z  doświadczenia z  własnej praktyki 
zawodowej wynika, że opatrunek skuteczny u  jednego pacjenta, wcale 
nie musi być skuteczny u  innego, dlatego należy dobierać je indywidu-
alnie, monitorując proces gojenia się odleżyny. 

Warto zwrócić uwagę na to, że w  leczeniu odleżyn nie zaleca się sto-
sowania zabarwianych środków do dezynfekcji skóry np. pioktaniny, po-
nieważ uniemożliwia to właściwą obserwację skóry. Z własnych doświad-
czeń wynika jednak, że w środowisku domowym, zwłaszcza w przypadku 
pierwszego i drugiego stopnia odleżyn, środki takie są jeszcze stosowane 
przez niektórych opiekunów i  rodziny17,18.

Niedożywienie określane jest jako stan powstały na skutek niedosta-
tecznej podaży składników energetycznych, białek, a także innych mikro- 
i makroelementów. Niedożywienie prowadzi do zmniejszenia masy ciała, 
osłabienia siły mięśniowej, ograniczenia aktywności, spadku odporności 
oraz postępujących zmian w poszczególnych narządach. Ponadto niedo-
żywienie zwiększa ryzyko infekcji, utrudnia gojenie się ran oraz zwiększa 
ryzyko upadków, chorób i  śmierci. Wśród czynników ryzyka niedożywie-
nia osób starszych wymienia się choroby przewlekłe, zarówno soma-
tyczne jak i  psychiczne, stosowane leki i  niektóre metody leczenia oraz 
towarzyszące im objawy niepożądane w  postaci np. wymiotów, nudno-
ści, zaburzeń połykania, zaburzeń smaku, dolegliwości dyspeptycznych, 
zaburzeń wydalania stolca. Istotnym czynnikiem niedożywienia jest też 
niesprawność funkcjonalna i  niewłaściwe odżywianie będące skutkiem 
czynników społeczno-ekonomicznych takich jak ubóstwo, nieprawidłowe 
relacje i  samotność19. 

W  opiece w  środowisku domowym nad osobą w  wieku senioralnym 
z niesprawnością niezwykle ważna jest ocena stanu odżywienia. Do oceny 
tej najczęściej stosuje się skalę MNA (dostępna w  Internecie), w  której 
wynik równy lub wyższy niż 24 punkty świadczy o  prawidłowym stanie 
odżywienia; 17 do 23,5 punktów o ryzyku niedożywienia, natomiast mniej 

17 Klukowski M.: Odleżyny u osób w wieku podeszłym – zapobieganie i leczenie. Postępy 
Nauk Medycznych 2008; 12: 818–820.

18 http://ativer.pl/pliki/odlezyna-_monografia’12_cz-b.pdf
19 Biernat J., Wyka J.: Stan odżywienia w aspekcie stanu zdrowia. Nowiny Lekarskie 2011; 

80(3): 209–212.
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niż 17 punktów o  niedożywieniu20. W  ocenie stanu odżywienia stosuje 
się także pomiary antropometryczne t.j. wskaźnik masy ciała (BMI). Warto 
zauważyć, że u  osób starszych prawidłowy wynik BMI jest nieco wyższy 
i wynosi od 24 do 29 punktów, zatem wynik poniżej 24 punktów wskazuje 
już na istniejące niedobory. 

Stwierdzone niedożywienie lub ryzyko niedożywienia wymaga podję-
cia interwencji polegających na uzupełnieniu niedoborów żywieniowych, 
zalecana jest dieta wysokobiałkowa i  wysokoenergetyczna, ważne, aby 
dieta była ustalona w  porozumieniu z  dietetykiem. Niekiedy na zlecenie 
lekarza stosuje się środki farmaceutyczne, suplementy diety i  preparaty 
wysokoenergetyczne np. Nutridrinki. W  przypadku dużego niedożywie-
nia wprowadza się żywienie specjalistyczne, dojelitowe lub pozajelito-
we21. W  zapobieganiu niedożywienia ważną rolę odgrywa określenie sa-
modzielności osób starszych w  zakresie przygotowywania i  spożywania 
posiłków. Jeśli występuje niesprawność w  tym zakresie, należy pomóc 
choremu lub wyręczyć go, niekiedy wskazane jest karmienie. Ważne jest 
zadbanie o estetykę podawanych posiłków i otoczenia.

Problemy związane z niesprawnością funkcjonalną 
i sposoby ich rozwiązywania

Niesprawność funkcjonalna jest bardzo poważnym problemem osób 
w podeszłym wieku, uniemożliwiającym samodzielne mieszkanie w śro-
dowisku domowym. Niesprawność funkcjonalna oznacza brak zdolno-
ści do samodzielnego wykonania podstawowych i złożonych czynności 
życiowych. Podstawowe czynności życiowe odnoszą się do prostych, 
codziennych czynności takich jak spożywanie posiłków, mycie twarzy, 
kąpiel całego ciała, przemieszczanie się z  łóżka na krzesło i  z  powro-
tem, ubieranie i rozbieranie, chodzenie na odległość powyżej 50 metrów, 
chodzenie po schodach, korzystanie z toalety, trzymanie moczu i stolca. 
Złożone czynności natomiast odnoszą się do czynności instrumental-
nych takich jak: wykonywanie prac domowych (drobnych i  ciężkich), 
przygotowywanie i  zażywanie leków, robienie zakupów, chodzenie na 
większe odległości, zarządzanie pieniędzmi, przygotowywanie posiłków. 

20 Skalska A.: Kompleksowa ocena geriatryczna. W: Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. 
(red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica. Gdańsk 2007, s. 68–75.

21 Biernat J., Wyka J.: Stan odżywienia w aspekcie stanu zdrowia. Nowiny Lekarskie 2011; 
80(3): 209–212.
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Zmiany zachodzące wraz z  procesem starzenia wpływają na stopnio-
we powstawanie deficytów funkcjonalnych, a  wystąpienie dodatkowo 
wielochorobowości, wielolekowości i  wielkich zespołów geriatrycznych 
może w  znaczący sposób te deficyty pogłębić i  przyczynić się do po-
wstania niesprawności22,23.

W  opiece nad osobą starszą w  środowisku domowym niezwykle 
ważne jest określenie zakresu występujących deficytów funkcjonalnych, 
a  następnie wyrównanie ich. W  tym celu zaleca się stosowanie wystan-
daryzowanych skal i  testów. Najbardziej powszechną skalą używaną do 
oceny wykonywania podstawowych czynności życiowych jest skala Bar-
thel. Skala ta może być używana przez personel medyczny, pracowni-
ków socjalnych i opiekunów, a informacje można pozyskiwać zarówno od 
osoby badanej, jak i od jej opiekuna24. Do oceny wykonywania czynności 
złożonych najczęściej używana jest skala IADL, która pozwala rozpoznać 
deficyty w wykonywaniu czynności instrumentalnych25. Warto zauważyć, 
że wiele badań wskazuje na związek niesprawności funkcjonalnej z  wie-
lochorobowością, zaburzeniami poznawczymi i emocjonalnymi oraz nie-
odpowiednim wsparciem społecznym, dlatego też ważne jest określenie 
występowania tych zaburzeń. 

Ocena samodzielności w  wykonywaniu czynności życiowych pozwoli 
wychwycić nawet niewielkie deficyty funkcjonalne i dobrać, w zależności 
od potrzeb, odpowiedni rodzaj pomocy, opieki, terapii i  rehabilitacji. Na-
leży jednak pamiętać, aby po rozpoznaniu deficytów funkcjonalnych nie 
wyręczać osoby starszej w  wykonywaniu czynności, które może choćby 
w  niewielkim zakresie samodzielnie wykonać. Wyręczanie może pocią-
gnąć za sobą pogłębianie się niesprawności nie tylko funkcjonalnej, ale 
też psycho-społecznej. 

Po rozpoznaniu deficytów należy dobrać odpowiednie sposoby opieki 
i  pomocy (np. zorganizować pomoc opiekuna, pielęgniarki, rodziny i  są-

22 Skalska A.: Ograniczenie sprawności funkcjonalnej osób w podeszłym wieku. Zdrowie 
Publiczne i Zarządzanie 2011; 9(1): 50–59.

23 Dziechciaż M., Płaszewska-Żywko L., Guty E.: Independence of elderly persons living in 
the rural areas in performing basic and complex everyday activities. Polish Journal of Public 
Health 2010; 120(4): 346–350.

24 Brola W., Czernicki J., Węgrzyn W.: Ocena porównawcza wskaźnika Barthel przez le-
karza i fizjoterapeutę u pacjentów po udarze mózgu. Postępy Rehabilitacji 1997; 9(4): 2–36.

25 Wiktor K., Drozdowska B., Czekajło A., Hebel R.: Wybrane metody oceny czynnościowej 
(funkcjonalnej) w praktyce lekarskiej. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2010; 64(56): 
76–81.
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siadów) oraz sprzęt pomocniczy (np. kule, balkoniki, wkładki, stabilizatory, 
wózek inwalidzki) tak, by pomogły osobie starszej jak najdłużej utrzymać 
możliwy zakres i  zdolność (choćby tylko w  małej części) do wykonania 
danych czynności. Należy nauczyć osobę starszą w miarę możliwości po-
sługiwania się sprzętem np. chodzenia przy pomocy kul i balkonika, cho-
dzenia po schodach, posługiwania się wózkiem inwalidzkim. Niezbędna 
jest też nauka bezpiecznego przemieszczania się z  łóżka na krzesło lub 
na wózek inwalidzki i  z powrotem. 

Należy też, w zależności od potrzeb, wprowadzić udogodnienia w miesz-
kaniu np. zamontować krany wahadłowe lub dopasować specjalne uchwyty 
umożliwiające otworzenie i zamknięcie kranu, zamontować uchwyty i pod-
nieść sedes tak, by umożliwić samodzielne i bezpieczne wstawanie i siada-
nie, usunąć zbędne meble i  przedmioty utrudniające przemieszczanie się 
po mieszkaniu z  pomocą sprzętów pomocniczych, zamontować barierki 
przy schodach. 

Niezbędne jest też wprowadzenie pewnych udogodnień pomoc-
nych w  wykonaniu czynności samoobsługowych np. dobrać odpo-
wiednie sztućce z grubszą rączką, kubek lekki z grubym uchwytem lub 
z  uchwytami z  obydwu stron, dobrać odpowiednio odzież i  obuwie. 
Odzież powinna być luźna, niekrępująca ruchów, bez guzików i  zam-
ków, ułatwiająca samodzielne ubranie i  rozebranie, obuwie wsuwane, 
ważne jest zaopatrzenie osoby starszej w długą łyżkę pomocną przy za-
kładaniu obuwia26. Sprawując opiekę nad osobą starszą, niesamodziel-
ną, w  środowisku domowym warto mieć świadomość, że niezależność 
jest ważnym czynnikiem poczucia bezpieczeństwa, szczęścia i  dobrze 
przeżywanej starości27. 

Problemy związane z niesprawnością psychiczną 
i sposoby ich rozwiązywania 

Zaburzenia poznawcze są bardzo poważnym problemem osób 
w starszym wieku, utrudniającym codzienne funkcjonowanie. Funkcje 
poznawcze obejmują: spostrzeganie, myślenie, pamięć, uwagę, mowę, 

26 Sierakowska M., Lewko J., Krajewska K., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Jak żyć 
z przewlekłą chorobą reumatyczną – rola pielęgniarki w edukacji pacjentów. Problemy Pielę-
gniarstwa 2008; 16 (1, 2): 199–204.

27 Trafiałek E.: Starzenie się i starość. Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzy-
ska, Kielce 2006.
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podejmowanie decyzji i  sądów oraz wykonywanie złożonych ruchów 
celowych. Sam proces starzenia wpływa wprawdzie na osłabienie 
niektórych funkcji poznawczych, jednak w  stopniu niezaburzającym 
znacznie sprawności funkcjonalnej. Istotnymi czynnikami pogarszania 
się sprawności poznawczej mogą być: wielochorobowość, niektóre 
choroby, zespoły geriatryczne oraz zażywane leki. Pojawienie się za-
burzeń poznawczych może też świadczyć o  rozpoczynającym się otę-
pieniu28.

W  opiece nad osobą starszą w  środowisku domowym niezbędne jest 
wczesne wykrycie zaburzeń poznawczych, zidentyfikowanie ich przyczyn 
oraz podjęcie w  zależności od potrzeb działań profilaktycznych, leczni-
czych i  rehabilitacyjnych. Pomocne we wczesnej diagnostyce są skale 
i  testy (np. AMTS, MMSE). Opiekując się osobą w  podeszłym wieku nie-
zbędne jest podejmowanie czynności mających na celu wzmacnianie 
funkcji poznawczych takich jak np. regularna aktywność ruchowa, kon-
takty z innymi ludźmi, ćwiczenia pamięci poprzez rozwiązywanie krzyżó-
wek, gry (np. w szachy, scrabble), czytanie książek, śpiewanie. Ważna jest 
też odpowiednia organizacja środowiska, a mianowicie niewprowadzanie 
niepotrzebnych zmian w  otoczeniu. Zarówno otoczenie osoby starszej, 
jak i każdy dzień życia powinny być uregulowane i poukładane. W profi-
laktyce zaburzeń poznawczych istotną rolę odgrywa także zmysł wzroku 
i słuchu, dlatego w przypadku niedosłuchu czy niedowidzenia należy za-
dbać o odpowiednie okulary i aparat słuchowy29.

Depresja zaliczana do wielkich zespołów geriatrycznych, jest bardzo 
poważnym problemem natury psychicznej osób w  podeszłym wieku, 
często nierozpoznawanym i  nieleczonym ze względu na fakt występo-
wania objawów nietypowych dla tego problemu. Depresja w  starości 
bardzo często występuje pod postacią objawów somatycznych (np. bóle, 
zaburzenia żołądkowo-jelitowe), zaburzeń poznawczych (np. zaburzenia 
koncentracji uwagi), a  także zaburzeń funkcjonalnych, objawiających się 
trudnościami z wykonywaniem czynności dnia codziennego i ogranicza-
niem kontaktów z  innymi ludźmi. Wśród czynników depresji znajdują się 
zarówno czynniki biologiczne (np. wielochorobowość, choroby somatycz-
ne i psychiczne, zaburzenia widzenia i słuchu, niesprawność funkcjonalna, 
leki) jak i  psycho-społeczne (np. osamotnienie, ubóstwo, zależność od 

28 Straś-Romanowska M.: Późna dorosłość. W: Trempała J. (red.): Psychologia rozwoju 
człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2011, s. 326–350.

29 Misiak K., Kopydłowska E.: Przygotowanie rodziny do opieki nad osobą cierpiącą na 
chorobę otępienną. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2011; 1(1): 65–75.
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innych ludzi, niski poziom wykształcenia, utrata bliskiej osoby, zmiana 
miejsca zamieszkania)30,31.

W  opiece nad seniorem w  środowisku domowym niezwykle ważna 
jest świadomość, że objawy takie jak np.: zmęczenie, kłótliwość, niechęć 
do wykonywania codziennych czynności mogą świadczyć o depresji oraz, 
że nieleczona depresja może doprowadzić do głębokiej niesprawności, 
a  czasem nawet śmierci. Dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie 
oceny występowania objawów depresji np. przy pomocy Geriatrycznej 
Skali Depresji (dostępna w  Internecie), a  w  przypadku uzyskania wyniku 
mogącego świadczyć o  występowaniu depresji – podjęcie pogłębionej 
diagnostyki zgodnej ze zleceniem lekarza i zastosowanie odpowiedniego 
leczenia i  psychoterapii. W  zapobieganiu depresji osób starszych ważne 
miejsce zajmuje prowadzenie zdrowego stylu życia z  zapewnieniem od-
powiedniej aktywności ruchowej i odżywiania. Ważną rolę odgrywa wła-
ściwe monitorowanie występujących chorób i zażywanych leków. Istotne 
jest także utrzymanie jak najdłużej niezależności, a  także dostęp do od-
powiedniego wsparcia społecznego i kontaktów międzyludzkich. 

Majaczenie (splątanie, ostry zespół mózgowy) jest częstym, przemijają-
cym zaburzeniem psychicznym w  starszym wieku, powstałym na skutek 
zachwiania homeostazy (równowagi) organizmu. Majaczenie objawia się 
nagłym wystąpieniem, zmieniających się w czasie, zaburzeń świadomości 
i  funkcji poznawczych. Wśród przyczyn majaczenia wymienia się: istnie-
jące już zaburzenia poznawcze, odwodnienie, gorączkę, ciężkie procesy 
chorobowe, gwałtowne zmiany leczenia farmakologicznego, ból, uraz, 
niewłaściwe stosowanie leków opioidowych.

W  opiece nad osobą starszą ważne jest zdiagnozowanie majaczenia 
(skale oceny majaczenia np. CAM, DRS, DOM) i  stosowanie prewencji 
w  codziennej opiece. W  profilaktyce ważna jest ocena sprawności po-
znawczej, a w razie pojawienia się nagłych zaburzeń, wykonanie diagno-
styki w  kierunku majaczenia. Istotne jest też dbanie o  odpowiednie na-
wodnienie osoby starszej, warto przy tym mieć świadomość, że z wiekiem 
zmniejsza się uczucie pragnienia, dlatego też należy nadzorować ilość 
wypijanych płynów. W  profilaktyce majaczenia ważne miejsce zajmuje 
też eliminacja czynników mogących powodować lub nasilać dezorienta-
cję osób starszych takich jak zaburzenia widzenia i słuchu oraz nieodpo-

30 Bidzan L.: Depresyjne zaburzenia nastroju u osób w podeszłym wieku. Medycyna Wieku 
Podeszłego 2011; 1(1): 31–41.

31 Jeleń A., Adamowski T., Kiejna A.: Przegląd interwencji niefarmakologicznych w lecze-
niu depresji u osób starszych. Psychogeriatria Polska 2012; 9(4): 173–178.
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wiednie oświetlenie. Należy także zapewnić osobom starszym warunki do 
dobrego wypoczynku nocnego i odpowiednią do możliwości aktywność 
ruchową. Ważne jest też pamiętanie o  niewprowadzaniu nagłych zmian 
zarówno w życiu osoby starszej, jak i w  farmakoterapii32.

Problemy związane z niesprawnością społeczną i sposoby 
ich rozwiązywania 

Samotność i osamotnienie są poważnymi problemami natury społecz-
nej osób starszych. Termin samotność odnosi się do trwającego dłuższy 
czas braku kontaktu z innymi ludźmi. Samotność może wynikać np. z sa-
motnego zamieszkiwania, braku rodziny, przyjaciół, owdowienia oraz 
z  powodów niechęci do nawiązywania kontaktów i  izolowania się. Osa-
motnienie natomiast odnosi się do nieodpowiedniej jakości kontaktów 
z  innymi ludźmi. Wiąże się z  poczuciem bycia niezrozumianym przez in-
nych oraz poczuciem izolacji, mimo realnie istniejących kontaktów. Z ba-
dań wynika, że osoby z  niskim poziomem wykształcenia i  nieumiejące 
zorganizować sobie czasu wolnego w  większym stopniu narażone są na 
wystąpienie poczucia samotności i osamotnienia33. Istotnymi czynnikami 
zarówno samotności, jak i osamotnienia są też różnego typu stany choro-
bowe, zarówno psychiczne, jak i  somatyczne. Warto przy tym zauważyć, 
że osamotnienie i  samotność może także przyczyniać się do powstania 
i pogłębiania się chorób.

W  opiece nad osobą starszą należy ustalić, z  kim mieszka, czy i  przez 
kogo jest odwiedzana, z  kim i  w  jaki sposób spędza wolny czas. Nale-
ży również określić, jakie są aktualne potrzeby osoby starszej oraz jakiej 
pomocy potrzebuje. Odpowiednio udzielane wsparcie społeczne, ukie-
runkowane na konkretne potrzeby osób w  podeszłym wieku, życzliwa 
rozmowa i  obecność, wysłuchanie obaw skutecznie przeciwdziałają sa-
motności, osamotnieniu i  izolacji społecznej. Warto zauważyć, że zmiana 
miejsca zamieszkania i hospitalizacja są u osób starszych źródłem stresu 
i  przyczyniają się do wzmożonego odczuwania osamotnienia, natomiast 
środowisko domowe, obecność rodziny i  dobre relacje z  nią dają se-
niorowi poczucie bezpieczeństwa i  zwiększają poziom satysfakcji życio-

32 Klich-Rączka A., Piotrowicz K., Grodzicki T.: Majaczenie w świetle najnowszych zaleceń. 
Przegląd Lekarski 2009; 66(4): 187–191.

33 Szukalski P.: Poczucie samotności i osamotnienia wśród sędziwych seniorów a ich sytu-
acja rodzinna. Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne 2005; 2(34): 217–238.
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wej, a  tym samym przeciwdziałają poczuciu samotności i  osamotnienia. 
W związku z tym faktem niezwykle ważne wydają się działania mające na 
celu umożliwienie osobie w starszym wieku pozostanie w jej naturalnym 
środowisku życia, nawet w czasie znacznej niesprawności34.

Formy opieki domowej nad seniorami z uwzględnieniem 
rodzaju niesprawności

Przedstawione powyżej problemy osób starszych wymagają jak naj-
szybszego rozpoznania oraz wdrożenia odpowiednio dobranej do po-
trzeb opieki i  pomocy w  środowisku domowym. Niezapewnienie opieki 
we właściwym czasie lub sprawowanie jej w sposób nieodpowiedni może 
skutkować powstaniem niesprawności, a  niekiedy też przyczynić się do 
konieczności korzystania z opieki instytucjonalnej.

Osoby starsze najbardziej preferują i oczekują pomocy od rodziny. Do-
brze jest, jeśli osoba starsza mieszka wraz z rodziną mogącą jej tę opiekę 
zapewnić. Lecz współcześnie obserwuje się zmiany zarówno w strukturze 
rodziny, jak i w pełnionych przez nią funkcjach. Wzrasta liczba osób miesz-
kających samodzielnie, a  przyczyny takiego stanu mogą być różne np. 
bycie singlem, wdowieństwo, migracja dzieci lub innych bliskich człon-
ków rodziny. Zdarza się też, że osoby starsze mieszkają z  rodziną, lecz 
pozostali członkowie tej rodziny pracują i  w  zasadzie osoba starsza cały 
dzień pozostaje bez opieki. Inną sytuacją jest fakt, że wspólnie zamiesz-
kują starsi małżonkowie – oboje wymagający opieki, gdzie osoba bardziej 
sprawna opiekuje się mniej sprawnym małżonkiem. Ponadto wydłużający 
się czas trwania życia nierzadko sprawia, że we wspólnym gospodarstwie 
domowym mieszkają wprawdzie dwa pokolenia, ale również dzieci są 
już seniorami i  niekiedy także wymagają pomocy i  opieki. Inną kwestią 
istotną w  opiece nad osobami starszymi w  środowisku domowym jest 
sytuacja finansowa osób w  podeszłym wieku. Wprawdzie pobierają one 
emerytury, ale w  większości świadczenia te są stosunkowo niskie i  nie 
zawsze wystarczają na bieżące potrzeby, prowadząc do niezaspokajania 
wielu z nich, często też ograniczone finanse są powodem rezygnacji z za-
kupu zaleconych leków35. 

34 Dąbrowska P.: Samotność osób starszych i sposoby jej przeciwdziałania. FIDES ET RATIO 
2011; 2(6): 84–90.

35 Szatur-Jaworska B.: Sytuacja rodzinna i potrzeby opiekuńcze ludzi starych w Polsce. Stu-
dia BAS 2012; 2(30): 59–76.
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Ta pokrótce przedstawiona sytuacja rodzinna i  finansowa osób 
starszych wskazuje, że zarówno osoby starsze, jak ich opiekunowie 
potrzebują wsparcia ze strony systemu opieki zdrowotnej i  pomocy 
społecznej. Literatura z  zakresu geriatrii i  liczni badacze tego proble-
mu wskazują, że opieka nad osobami w  starszym wieku powinna być 
oparta na dokładnej ocenie wszystkich sfer ich życia tj. na Całościo-
wej Ocenie Geriatrycznej, pozwalającej dokładnie rozpoznać istniejące 
problemy zarówno fizyczne, psychiczne jak i  społeczne, a  następnie 
zaplanować oraz realizować w sposób właściwy opiekę. Złożoność wy-
stępujących u  seniorów problemów sprawia, że opieka powinna być 
oparta na pracy zespołu geriatrycznego złożonego z profesjonalistów 
z  różnych dziedzin, mających przygotowanie do pracy z  osobami 
w  starszym wieku. 

Zgodnie ze standardami opieki geriatrycznej opracowanymi przez eks-
pertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia domowa opieka 
geriatryczna nad osobami w  starszym wieku powinna być świadczona 
przez geriatryczny zespół domowy składający się z  lekarza geriatry, pie-
lęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa oraz, w  zależności od potrzeb, pra-
cownika socjalnego, dietetyka, logopedy. Odbiorcami tego typu świad-
czeń powinni być pacjenci geriatryczni (osoby w  wieku 60 lat i  więcej 
z  wielochorobowością), którzy nie wymagają leczenia szpitalnego, ale 
z  różnych powodów nie mogą skorzystać z  ambulatoryjnych świadczeń 
geriatrycznych. 

Do wskazań objęcia domową opieką geriatryczną zaliczono: unieru-
chomienie, pogorszenie stanu zdrowia w  stopniu uniemożliwiającym 
samodzielne funkcjonowanie, okres do 3 dni po wypisie ze szpitala, ba-
riery architektoniczne, z powodu których pacjent nie może skorzystać ze 
świadczeń ambulatoryjnych oraz wskazania środowiskowe. 

Za najważniejsze zadania geriatrycznego zespołu domowego uznano 
rozpoznanie potrzeb medyczno-opiekuńczych z  wykorzystaniem Cało-
ściowej Oceny Geriatrycznej, zaplanowanie i  realizowanie indywidualnej 
opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i  rehabilitacyjnej, przeprowadzanie oce-
ny uzyskanych wyników oraz dokumentowanie prowadzonych działań. 
Celem podejmowanych przez zespół geriatryczny działań jest zidentyfi-
kowanie i leczenie chorób i problemów geriatrycznych w środowisku do-
mowym, kontrola realizacji zleceń lekarskich, prowadzenie usprawniania 
zapobiegającego postępowaniu niesprawności, edukacja, ocena sytuacji 
mieszkaniowej i poradnictwo. 
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Geriatryczna opieka domowa powinna być wsparciem Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej36. Tak sprawowana opieka domowa nad pacjentem 
geriatrycznym jest nie tylko zalecana, ale też niezwykle potrzebna, po-
nieważ umożliwia osobie starszej pozostanie w  środowisku domowym 
zapewniając jednocześnie kompleksowość opieki. Niestety taki rodzaj 
opieki domowej w Polsce nie jest aktualnie świadczony.

W Polsce opieka domowa świadczona w ramach systemu opieki zdrowot-
nej nad osobą w starszym wieku, zarówno tą z niesprawnością, jak i spraw-
ną, realizowana jest przede wszystkim przez Podstawową Opiekę Zdrowotną 
(POZ) w ramach wizyt wyjazdowych pielęgniarki i  lekarza POZ. Lekarz i pie-
lęgniarka świadczą opiekę zadeklarowanym do siebie pacjentom i  ściśle ze 
sobą współpracują. Do wizyt domowych ma prawo osoba, która z  różnych 
przyczyn nie może skorzystać z pomocy w warunkach ambulatoryjnych. 

Warto jednak zauważyć, że opieka sprawowana w  ramach POZ skie-
rowana jest do pacjentów w  różnym wieku i  w  różnym stanie zdrowia, 
w związku z czym często zdarza się, że zarówno lekarz, jak i pielęgniarka 
POZ nie mają możliwości, by poświęcić osobie starszej i  jej opiekunom 
wystarczającą ilość czasu. 

Pielęgniarka i lekarz POZ pełnią bardzo ważną rolę w opiece nad pacjenta-
mi w starszym wieku w środowisku domowym. Z ich pomocy może skorzy-
stać zarówno senior, jak i jego rodzina. Pielęgniarka POZ w opiece domowej 
nad osobami w  starszym wieku wykonuje szereg świadczeń diagnostycz-
nych, leczniczych, opiekuńczych i  profilaktycznych. Wiedza i  kompetencje 
pielęgniarki pozwalają na zaobserwowanie pojawienia się niepożądanych 
objawów mogących wynikać z zażywanych leków, pogorszenia stanu zdro-
wia lub wystąpienia stanu nagłego, co jest niezwykle ważne w  odniesieniu 
do pacjentów z wielochorobowością. Pielęgniarka POZ może także przepro-
wadzić kontrolę zażywanych przez seniora leków i w razie nieprawidłowości 
podjąć odpowiednie działania. Pielęgniarka jest ważnym źródłem informacji 
i wsparcia, może dostarczyć seniorowi i  jego opiekunom niezbędną wiedzę 
i umiejętności na temat odżywiania, pielęgnacji, prowadzenia zdrowego stylu 
życia, wprowadzania udogodnień i zaopatrzenia osoby niesprawnej w odpo-
wiedni sprzęt pomocniczy, a także dostarczyć potrzebnego wsparcia37.

36 Bień B., Błędowski P., Broczek K., Derejczyk J., Grodzicki T., Kędziora-Kornatowska K. 
i inni: Standardy postępowania w opiece geriatrycznej. Stanowisko Polskiego Towarzystwa 
Gerontologicznego opracowane przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze 
Zdrowia. Gerontologia Polska 2013; 21(2): 33–47.

37 Kiliańska D.: Pielęgniarstwo w  podstawowej opiece zdrowotnej. Wydawnictwo Mak-
med, Lublin 2008.
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Innym świadczeniem z systemu opieki zdrowotnej, lecz skierowanym 
do osób z  niesprawnością funkcjonalną (związaną z  wykonywaniem 
czynności dnia codziennego), uzupełniającym świadczenia POZ jest 
pielęgniarska opieka długoterminowa domowa. Świadczenie to skiero-
wane jest do osób, które w ocenie podstawowych czynności życiowych 
dokonanych skalą Barthel uzyskały 40 lub mniej punktów, nie wymagają 
leczenia szpitalnego, lecz intensywnej pielęgnacji w  warunkach domo-
wych. Opieka w  ramach tego świadczenia odbywa się na podstawie 
skierowania od lekarza rodzinnego lub innego lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

Pielęgniarka sprawuje opiekę nad pacjentem minimum cztery dni 
w tygodniu (w godzinach między 8.00 a 20.00) od poniedziałku do piąt-
ku, a  w  przypadkach uzasadnionych także w  dniach ustawowo wolnych 
od pracy. W ramach świadczeń pielęgniarka przygotowuje pacjenta i jego 
rodzinę do samoopieki, wykonuje świadczenia pielęgnacyjne, prowadzi 
edukację, pomaga w  rozwiązywaniu problemów i  w  pozyskiwaniu po-
trzebnego sprzętu38. Świadczenie pielęgniarskiej opieki długotermino-
wej skierowane jest do osób w  różnym wieku, ale najczęściej korzystają 
z niego seniorzy39. Świadczenie to jest bardzo istotne z punktu widzenia 
osób starszych niesprawnych funkcjonalnie, ponieważ pozwala im nawet 
w dużej niesprawności pozostać w naturalnym środowisku życia. Niestety 
limity świadczeń sprawiają, że niekiedy na ten rodzaj opieki trzeba bardzo 
długo czekać.

Kolejnym świadczeniem z  systemu opieki zdrowotnej jest opieka ho-
spicjum domowego dla dorosłych. Opieka ta skierowana jest do osób 
dorosłych (w  tym seniorów) chorujących na schorzenia takie jak: wywo-
łane przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), nowotwory, na-
stępstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego, układowe 
zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, kardiomiopatie, 
niewydolność oddechową niesklasyfikowaną gdzie indziej, owrzodzenie 
odleżynowe. 

Opieka ta jest uzupełnieniem opieki POZ, nie mogą z niej jednak korzy-
stać osoby objęte pielęgniarską opieką długoterminową domową. Opieka 
w  ramach hospicjum domowego ma na celu zapobieganie i  łagodzenie 

38 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej. Dz. U. 2013. Poz. 1480.

39 Markiewicz I., Cebulak M.: Sprawność funkcjonalna pacjentów objętych domową dłu-
goterminową opieką pielęgniarską. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22(1): 42–51.
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bólu i innych objawów, a także łagodzenie cierpień psychicznych, ducho-
wych i  socjalnych. Opieka ta realizowana jest na podstawie skierowania 
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przez zespół, w skład którego wcho-
dzą: lekarz, pielęgniarka, psycholog i fizjoterapeuta (szczegółowe wyma-
gania dotyczące personelu zawarte są w załączniku nr 2 Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r.). 

Świadczenia realizowane są przez siedem dni w  tygodniu. Porady le-
karza i  pielęgniarki uzależnione są od potrzeb (dostęp całodobowy), ale 
nie mniej niż dwa razy w miesiącu – dla lekarza i dwa razy w tygodniu – 
dla pielęgniarki. Wizyty pozostałego personelu ustalane są indywidualnie, 
zgodnie ze zleceniem lekarza. Opieka hospicjum domowego gwarantuje 
świadczenia udzielane przez lekarza i pielęgniarki, leczenie bólu, leczenie 
innych objawów somatycznych, zapobieganie powikłaniom, rehabilitację, 
opiekę psychologiczną sprawowaną nad pacjentem i jego rodziną, zleca-
nie leków oraz wypożyczanie sprzętu medycznego (szczegółowe wyma-
gania dotyczące sprzętu zawarte są w  załączniku nr 2 Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z  dnia 29 października 2013 r.)40,41. Opieka hospicjum 
domowego zapobiega umieszczaniu terminalnie chorych w  szpitalach 
lub hospicjach stacjonarnych, daje wsparcie nie tylko osobie chorej, ale 
także jej rodzinie. Opiekunowie nieformalni oraz osoby objęte opieką 
mogą w ramach udzielanych świadczeń uzyskać niezbędne wsparcie oraz 
informacje i umiejętności dotyczące sprawowania szeroko rozumianej sa-
moopieki i opieki nieprofesjonalnej. W ostatnim czasie obserwowany jest 
wzrost dostępu do świadczeń opieki hospicjum domowego, lecz niestety 
dostęp ten wciąż jeszcze jest niewystarczający.

Osobom z  przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi w  środowisku 
domowym może być świadczona opieka w  ramach świadczeń leczenia 
środowiskowego (domowego). W  ramach tego świadczenia realizowana 
jest kompleksowa opieka nad pacjentem i  jego rodziną przez zespół le-
czenia środowiskowego lub domowego. Opieka obejmuje wizyty domo-
we lub środowiskowe i sesje psychoterapii. Z opieki tej mogą skorzystać 
osoby z  chorobami takimi jak: organiczne zaburzenia psychiczne włącz-
nie z  zespołami objawowymi, schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii 
(schizotypowe) i urojeniowe, zaburzenia nastroju (afektywne), całościowe 

40 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dz. U. z dnia 20 listopada 
2013 r., Poz 1347.

41 http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/
opieka-paliatywna-i-hospicyjna/
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zaburzenia rozwojowe, inne zaburzenia psychiczne wymagające opieki 
środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania 
społecznego42.

Świadczeniem z  systemu opieki zdrowotnej skierowanym do osób 
z  niesprawnością ruchową w  środowisku domowym jest rehabilitacja 
domowa. Świadczenie rehabilitacji domowej odbywa się na podstawie 
skierowania od lekarza rodzinnego lub innych lekarzy ubezpieczenia 
zdrowotnego. Zabiegi fizjoterapeutyczne skierowane są do osób, które 
nie poruszają się samodzielnie i  nie mają możliwości dotarcia do ambu-
latoryjnych placówek rehabilitacyjnych. Z zabiegów tych mogą korzystać 
osoby, u  których zaburzenia ruchowe powstały w  wyniku określonych 
przez NFZ schorzeń takich jak np.: udar mózgu, choroba Parkinsona, cho-
roba zwyrodnieniowa stawów. 

NFZ refunduje 80 dni zabiegów w ciągu roku, 5 zabiegów w ciągu dnia. 
Świadczenia te nie mogą być jednak wykonywane u osób korzystających 
ze świadczeń hospicjum domowego43. Ostatnio obserwowany jest wzrost 
dostępu osób starszych, ze znaczną niesprawnością ruchową, do rehabili-
tacji domowej (ale nie geriatrycznej), lecz jest on jeszcze w bardzo dużym 
stopniu niewystarczający. 

Warto zauważyć, że rehabilitacja jest bardzo ważnym elementem 
pozytywnego starzenia się. Uważa się, że rehabilitacja geriatryczna po-
winna być poprzedzona oceną sprawności funkcjonalnej i  prowadzona 
przez specjalistów różnych dziedzin, a  jej działania powinny być skie-
rowane do osób z  różnymi schorzeniami oraz z  występującymi deficy-
tami funkcjonalnymi. Zaleca się żeby w  odniesieniu do osób starszych 
razem z  rehabilitacją medyczną była prowadzona rehabilitacja społecz-
na. W taki sposób prowadzona rehabilitacja przeciwdziała nie tylko nie-
sprawności, ale też poczuciu osamotnienia i izolacji społecznej. Niestety 
w obecnej sytuacji w Polsce tak prowadzona rehabilitacja geriatryczna, 
domowa, nie istnieje. 

Osoby starsze z niesprawnością, mieszkające w środowisku domowym, 
mogą także korzystać ze świadczeń z  systemu pomocy społecznej. Do 
świadczeń tych należą usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń-

42 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 6 listopada 2013 r. w  sprawie świadczeń 
gwarantowanych z  zakresu opieki psychiatrycznej i  leczenia uzależnień. Dz.U.13.1386 
z dnia 27 listopada 2013 r.

43 http://www.nfz-szczecin.pl/exxdv_rehabilitacja_lecznicza.htm#Rehabilitacja w wa-
runkach domowych
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cze. Usługi te skierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, 
istniejących chorób bądź innych przyczyn potrzebują pomocy innych 
osób, lecz są jej pozbawione. Z  usług tych mogą też korzystać osoby, 
które mieszkają z  rodziną, lecz rodzina z  różnych powodów nie może 
zapewnić im potrzebnej pomocy. Aby skorzystać z  usług opiekuńczych 
lub specjalistycznych usług opiekuńczych należy zgłosić taką potrzebę 
pracownikowi socjalnemu w  najbliższym Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Pomoc pod postacią usług opiekuńczych i  specjalistycznych usług opie-
kuńczych poprzedzona jest wywiadem środowiskowym, na podstawie 
którego pracownik socjalny ocenia sytuację rodzinną, zdrowotną, miesz-
kaniową i finansową oraz ustala zakres usług.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w  wykonywaniu codziennych 
czynności, (np.: robienie zakupów, pomoc w czynnościach higienicznych, 
ubieraniu, przygotowanie posiłków, załatwianie wizyt lekarskich, prace 
porządkowe), opiekę higieniczną (mycie w łóżku, zmiana bielizny poście-
lowej, usprawnianie), zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnie-
nie kontaktów z otoczeniem. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze natomiast są to usługi dostosowane 
do szczególnych potrzeb wynikających z  rodzaju schorzenia lub niepeł-
nosprawności. Świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygoto-
waniem zawodowym np., psychologa, pedagoga, logopedę, pielęgniarkę, 
rehabilitanta44. 

W miejscu zamieszkania w ramach pomocy społecznej osoby starsze 
z niesprawnością, spełniające kryteria dochodowe, mogą uzyskać także 
pomoc w formie finansowej. Warto zauważyć, że seniorzy z niesprawno-
ścią żyjący w środowisku domowym najczęściej korzystają z finansowej 
formy pomocy, zaś pomoc usługowa, mimo, że wydaje się najbardziej 
potrzebna w  odniesieniu do osób niesprawnych, świadczona jest naj-
rzadziej45.

44 http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/uslugi-
opiekuncze--i--specjalistyczne-uslugi-opiekuncze/

45 Błędowski P.: Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych ludzi starych. W: Strategie działania 
w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Rzecznik Praw Obywatelskich, War-
szawa 2012, s. 55–62.
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Podsumowanie

Osoby w  starszym wieku stanowią bardzo zróżnicowaną grupę – od 
osób sprawnych i zdrowych, aż po całkowicie zależne i wymagające kom-
pleksowej pomocy. Różnorodność występujących u  nich problemów fi-
zycznych, funkcjonalnych, psychicznych i społeczno-socjalnych powoduje, 
że bardzo często z ich rozwiązaniem nie są w stanie sami sobie poradzić. 
Niekiedy potrzebują dostarczenia odpowiedniej wiedzy i  umiejętności 
dotyczących samoopieki, innym razem obecności i  wysłuchania, często 
też potrzebują wsparcia, opieki i  pomocy w  codziennych czynnościach 
lub zdani są całkowicie na pomoc i opiekę innych.

Środowisko domowe jest szczególnym miejscem dla osób starszych, to 
w nim często spędzili większość swojego życia, „są u siebie”, znają wszyst-
kie zakamarki, a  w  otoczeniu troskliwej rodziny czują się najlepiej i  bez-
piecznie. Dlatego też warto podjąć działania, aby jak najdłużej miały one 
możliwość przebywania w  środowisku domowym. Warto wspierać opie-
kunów rodzinnych, bo to oni w obecnej sytuacji w Polsce są najczęstszy-
mi opiekunami osób starszych i  na nich spoczywa główny ciężar opieki. 
Wsparcie jednak nie oznacza wyręczania, ale odnosi się do dostarczenia 
wiedzy i umiejętności, pomocy, mobilizowania, nadzoru, obecności, troski 
i  zrozumienia. 

Tak wsparta rodzina, rozumiejąca zawiłość procesu starzenia i proble-
mów z  nim związanych, chętna do pomocy i  opieki oraz posiadająca 
umiejętność jej sprawowania wydaje się być gwarantem dobrze przeży-
wanej starości, nawet w obliczu niesprawności. Nie można też zapomnieć 
o osobach samotnie mieszkających lub pozbawionych opieki rodziny. Sa-
motne mieszkanie nie musi oznaczać osamotnienia i  izolacji, obecność 
osób nawet niezwiązanych więzami rodzinnymi, ale chętnych do pomocy 
i umiejętnie ją świadczących, skutecznie temu zaradzi. 

Jednak obecnie wspomagana opieka w  środowisku domowym nad 
osobami w  starszym wieku z  niesprawnością (zarówno z  systemu opie-
ki zdrowotnej jak i  pomocy społecznej), mimo obserwowanego wzrostu 
dostępu do niektórych świadczeń, ciągle jeszcze jest w  Polsce nieosią-
galna dla wielu seniorów. W  związku z  tym rodzina często musi radzić 
sobie sama, zaś osoby samotne często zmuszone są do korzystania ze 
świadczeń stacjonarnych i  form opieki zinstytucjonalizowanej. Na uwagę 
zasługuje również fakt, że w  opiece nad seniorami w  środowisku domo-
wym nierealizowane są świadczenia zgodne z opracowanymi standarda-
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mi geriatrycznymi, brakuje zespołów geriatrycznych, które w opiece nad 
seniorami mogłyby wesprzeć podstawową opiekę zdrowotną. 

Warto zauważyć, że pielęgniarka POZ będąca najbliżej osób starszych 
w  środowisku domowym, ma odpowiednią wiedzę z  zakresu geriatrii 
i mogłaby kwalifikować pacjentów geriatrycznych do opieki geriatrycznej 
(w obecnej sytuacji często jest jedynym wsparciem rodziny w opiece). Nie-
zwykle pilna w  odniesieniu do osób starszych w  środowisku domowym 
wydaje się też potrzeba większego zsynchronizowania istniejących form 
opieki zarówno wewnątrz systemu opieki zdrowotnej (opieki stacjonarnej 
z domową i ambulatoryjną), jak i z systemu pomocy społecznej. Obecnie 
działania te są często podejmowane niespójnie, każdy z podmiotów reali-
zuje swoje własne cele, często bez uwzględniania innych form wsparcia.
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Izabela Wróblewska

MeTODY SKUTeCzneJ pielĘGnACJi 
i DbAniA O DieTĘ OSÓb 
nieSAMODzielnYCH

Wstęp

Szacuje się, że do roku 2023 w krajach Unii Europejskiej będzie około 
17 milionów osób w  wieku 65 lub więcej lat. Oznacza to wzrost liczby 
osób w podeszłym wieku o 30% w stosunku do stanu obecnego. Jedno-
cześnie prawie o  40% wzrośnie liczba mieszkańców mających ponad 80 
lat, osiągając wielkość 5,5 miliona osób1.

Tak szybko postępujący przyrost liczby osób w  wieku starszym ozna-
cza, że ich problemy fizyczne, psychiczne i  socjalne staną się dominują-
cymi. W opiece sprawowanej nad osobami niesamodzielnymi należy pa-
miętać o zapewnieniu im zaspokojenia wszelkich potrzeb, a w pierwszej 
kolejności tych o charakterze podstawowym. 

Jedną z podstawowych jest potrzeba czystości. Osoba starsza, ze wzglę-
du na występujące dolegliwości i  związane z  nimi ograniczenia fizyczne 
i psychiczne, może mieć problemy z utrzymaniem higieny osobistej, a po-
dejmowane przez nią sposoby dbania o  higienę stają się niewystarcza-
jące i kłopotliwe2. Jest to spowodowane zwiększonym prawdopodobień-
stwem wystąpienia różnego rodzaju schorzeń, w  tym przewlekłych, co 
może skutkować niepełnosprawnością i  koniecznością korzystania z  po-
mocy otoczenia3.

1 Grochowska-Niedworok E., Zołoteńka-Synowiec M.: Interdyscyplinarny model opieki 
nad osobami starszymi. Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa 2013, s. 7.

2 Talarska D., Wieczorowska-Tobis K., Szałkiewicz E.: Opieka nad osobami przewlekle cho-
rymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi – podręcznik dla opiekunów medycznych. Wy-
dawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

3 Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.): Aspekty medyczne, psychologiczne, so-
cjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Termedia, Poznań 2012.
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Dużo łatwiej jest dbać o higienę osobie sprawnej ruchowo, trudniej tej, 
która musi polegać na pomocy osób z  zewnątrz. Mając to na względzie 
należy motywować seniorów, którzy mogą samodzielnie wykonać chociaż 
część działań higienicznych, do samopielęgnacji i samoopieki. U osób, któ-
re są całkowicie niesamodzielne, czynności higieniczne powinien wykonać 
opiekun. 

Prawidłowa opieka oferowana osobom niesamodzielnym staje się 
priorytetowym i  interdyscyplinarnym działaniem, ponieważ pozwala 
na ich dłuższe przebywanie w najbardziej sprzyjającym im środowisku, 
jakim jest otoczenie domowe i  rodzinne. Stworzenie warunków do za-
pewnienia najlepszej możliwej opieki w  domu, przyczyni się do zmini-
malizowania przenoszenia ciężaru na zorganizowaną opiekę zdrowotną 
i pomoc społeczną, co znajduje swoje odzwierciedlenie w  jakości życia 
tej grupy osób4. Poznanie przez osoby sprawujące opiekę nad bliskim 
niesamodzielnym członkiem rodziny skutecznych i  prostych metod 
utrzymania higieny podopiecznego i  jego karmienia wpłynie także na 
samopoczucie opiekuna, pozwalając mu dłużej utrzymać swoje zdrowie 
w  dobrym stanie. 

Higiena osobista

Dbanie o  higienę osobistą powinno być codziennym elementem ży-
cia każdego człowieka. Nie powinno ulegać to zmianie wraz z  wiekiem, 
choć występujące w  tym okresie schorzenia i  ich konsekwencje mogą 
utrudniać wykonanie nawet podstawowych czynności dnia codziennego.

Higiena osobista dotyczy sfery fizycznej i psychicznej człowieka, a obie 
są ze sobą ściśle powiązane. Osoby mające wykształcone nawyki higie-
niczne czują się gorzej, jeśli nie mogą zaspokoić swojej potrzeby czysto-
ści. Zasada ta działa także w  drugą stronę, a  więc dobre samopoczucie 
seniora wpływa na jego dbałość o  zapewnienie czystości ciała. Widać tu 
wzajemne oddziaływanie komfortu fizycznego i psychicznego5.

Problemy zdrowotne seniorów często utrudniają prawidłową higienę. 
Ze względu na ich wiek i  ograniczenia czynności pielęgnacyjne mogą 

4 Landwójtowicz P.: Osoba starsza w pespektywie systemowej terapii rodzin. W: Brudek P., 
Steuden S., Januszeska I., Gamrowska A.: Oblicza starości we współczesnym świecie. Wydaw-
nictwo KUL, Lublin 2015, s. 291–308.

5 Kiliańska D. (red.): Uwagi o pielęgniarstwie. Profesjonalne towarzyszenie choremu. Else-
vier Urban & Partner, Wrocław 2011, s. 101–106.
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zajmować więcej czasu i być większym obciążeniem dla organizmu, niż 
w  przypadku osób młodszych. Nie oznacza to jednak, że należy z  nich 
zrezygnować. Trzeba namawiać podopiecznego do utrzymania już po-
siadanych, a w razie konieczności, do zdobywania nowych umiejętności 
higienicznych. Nie należy też osoby starszej wyręczać w  czynnościach, 
które jest w stanie sama wykonać, a  raczej stymulować ją do samopie-
lęgnacji6.

Uważa się powszechnie, że podstawą codziennej higieny jest częste 
mycie rąk (np. przed i  po posiłku, po wyjściu z  toalety) oraz, najlepiej 
dwa razy dziennie, całego ciała. W sytuacjach problematycznych powinno 
mieć to miejsce częściej. 

Najwygodniej jest wykonywać kąpiel pod natryskiem, gdzie istnieje 
możliwość zastosowania udogodnień w postaci siedzisk czy poręczy. Se-
niorom odradza się korzystanie z  wanien. Kąpiel w  nich jest przyczyną 
wielu komplikacji, w tym upadków, zasłabnięć i złamań, które mogą stać 
się początkiem tzw. kaskad geriatrycznych prowadzących do utraty sa-
modzielności, a w dalszej perspektywie nawet do śmierci7.

W  celu zapewnienia bezpieczeństwa brodzik, z  którego będzie korzy-
stała osoba w  wieku podeszłym, należy zabezpieczyć antypoślizgową 
matą. Senior powinien mieć pod prysznicem zapewnioną odpowiednią 
ilość miejsca, tak by mógł wykonywać swobodne ruchy. Trzeba pamiętać, 
by strumień wody nie był zbyt silny, co może powodować zdenerwowanie 
podopiecznego, a  jej temperatura odpowiednia. 

W trakcie kąpieli należy przestrzegać kolejności mycia ciała. Czynność 
tę zaczyna się od mycia dłoni, twarzy i szyi, łącznie z małżowinami uszny-
mi i  ich okolicami (należy unikać dodatkowego czyszczenia patyczkami 
higienicznymi, ponieważ ich nieumiejętne użycie może prowadzić do 
przesunięcia woskowiny w głąb przewodu słuchowego i w rezultacie do 
pogorszenia słuchu oraz, ze względu na bliskość błędnika, do zaburzeń 
równowagi)8. Następnie myje się przedramiona, ramiona, doły pachowe, 
brzuch, kończyny dolne od stóp w  kierunku pachwiny, plecy, pośladki 
i na końcu krocze. Mycie miejsc intymnych zawsze wykonuje się w kierun-

6 Abrams W.B., Beers M.H., Berkow R. (red.): MSD Podręcznik geriatrii. Elsevier Urban & 
Partner, Wrocław 1999, s. 311–316.

7 Kędziora-Kornatowska K., Biercewicz M.: Upadki i  zaburzenia lokomocji. W: Wieczo-
rowska-Tobis K., Talarska D.: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2008, s. 247–254.

8 Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M.: Kompendium pielęgnowania pacjentów w star-
szym wieku. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007. 
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ku od narządów rodnych w stronę odbytu. Po myciu dokładnie spłukuje 
się i  osusza ciało ręcznikiem, a  następnie zakłada czystą bieliznę. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na osuszenie skóry w  miejscach stykania się 
dwóch powierzchni, to jest pod piersiami, w  pachwinach, okolicach na-
rządów płciowych oraz przestrzeniach między palcami stóp, ponieważ 
wilgotna i  zmacerowana skóra może prowadzić do różnych schorzeń9.

Nieco inaczej wygląda mycie osoby leżącej. Czynność tę powinno zacząć 
się od mycia twarzy, do czego używa się gąbki lub myjki. Na początku myje 
się oczy, które zmywa się od kącika zewnętrznego w  kierunku wewnętrz-
nego. Następnie myje się czoło, policzki, nos i  jego okolice, brodę, usta 
i  uszy. Twarz można myć samą wodą lub wodą z  mydłem, co jest zależne 
od preferencji podopiecznego. Po jej zmyciu należy osuszyć ją ręcznikiem, 
a  następnie zastosować odpowiedni krem. Jeśli usta i/lub śluzówki nosa 
są wysuszone, można zastosować na nie maść witaminową (np. z Vit. A). 

W dalszej kolejności należy myć kończyny górne, zaczynając od części 
zewnętrznych przedramienia i  ramienia, następnie ich części wewnętrz-
nych i dołów pachowych. Na końcu myje się dłonie i szczotkuje paznok-
cie, do czego należy używać szczotek z delikatnym włosiem, niepowodu-
jących uszkodzeń skóry. Teraz można przejść do mycia klatki piersiowej. 
U kobiet należy szczególnie dokładnie przyjrzeć się skórze pod piersiami. 
Trzeba ją dokładnie umyć wodą z  mydłem, opłukać, wysuszyć, a  w  razie 
konieczności natłuścić. Podobne czynności należy wykonać we wszyst-
kich miejscach styku dwóch powierzchni skóry, np. fałdów tłuszczowych 
występujących u pacjentów z nadwagą lub otyłością10. 

Kolejnym etapem jest mycie kończyn dolnych, które powinno przebiegać 
analogicznie do mycia kończyn górnych. Po wykonaniu toalety ud i podudzi 
można przystąpić do mycia stóp wraz z  szczotkowaniem paznokci. U  osób, 
u których nie ma przeciwwskazań, można, w celu pozbycia się nadmiaru zro-
gowaciałego naskórka na piętach, użyć pumeksu. Po zakończeniu pielęgnacji 
kończyn dolnych myje się plecy, pośladki i krocze stosując ruchy w kierunku 
od spojenia łonowego do odbytu tyle razy, ile jest to konieczne. 

 9 Kędziora-Kornatowska K., Biercewicz M.: Upadki i zaburzenia lokomocji. W: Wieczo-
rowska-Tobis K., Talarska D.: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2008, s. 247–254.

Stachowska M.: Czynniki wpływające na przebieg działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych 
wobec osób w podeszłym wieku. W: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D.: Geriatria i pielęgniar-
stwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 271–274.

10 Szwałkiewicz E.: Opiekun medyczny w praktyce. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, War-
szawa 2013.
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Higienę ciała kończy założenie czystej bielizny i  wykonanie toalety 
jamy ustnej, co powinno mieć miejsce przynajmniej dwa razy dzien-
nie11. Podczas jej wykonywania należy zadbać nie tylko o  zęby/protezę, 
ale także o  podniebienie, język oraz o  przestrzenie między policzkami 
i dziąsłami. Efektem właściwej higieny jamy ustnej jest jej zdrowy wygląd. 
Oznacza to, że zęby są czyste, nie ma między nimi oraz między prote-
zą a  podniebieniem resztek pokarmowych, dziąsła są niebolesne, nie- 
krwawiące i zaróżowione oraz nie występuje nieprzyjemny zapach z ust12. 
Dbanie o  właściwą higienę jamy ustnej poprawia ogólne samopoczucie 
podopiecznego, pozwala mu dobrze wyglądać, umożliwia odpowiednie 
spożywanie pokarmów i  mówienie. Poranne i  wieczorne szczotkowanie 
zębów/protezy, a w razie możliwości wykonywanie tej czynności także po 
posiłkach, połączone z  przestrzeganiem pełnowartościowej diety, ogra-
niczaniem przekąsek pomiędzy posiłkami i  stosowaniem produktów do 
higieny jamy ustnej, poprawiają jakość życia seniora13.

W higienie jamy ustnej ważna jest odpowiednia technika mycia zębów. 
Szczoteczka powinna być ustawiona pod kątem 45° do linii dziąseł, należy 
wykonywać ruchy wymiatające i  obrotowe, zaczynając od linii dziąseł. 
Wykonując ruchy do przodu i  ku tyłowi szczotkuje się wewnętrzną, ze-
wnętrzną i  żującą powierzchnię zębów oraz język14.

W trakcie wykonywania tych czynności należy obserwować jamę ustną 
i  reagować na takie objawy jak: zaczerwienienie i  obrzęk błony śluzo-
wej, przykry zapach z  ust, pojawienie się aft, pleśniawek, paradontozy, 
szaro-białe obłożenie języka i  błon śluzowych, pęknięcia w  kącikach ust, 
obrzmienia i/lub bolesność ślinianek, opryszczka na wargach, powiększe-
nie i bolesność migdałków, ewentualna ruchomość zębów oraz niedopa-
sowanie protezy zębowej.

Osoby, które są w dobrym stanie zdrowia, powinny same przygotować 
sobie wszelkie potrzebne przedmioty niezbędne do wykonania toalety 
jamy ustnej, a  więc szczoteczkę i  pastę do zębów, pojemnik na prote-

11 Schiefele J., Staudt I., Dach M.M.: Pielegniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Medycz-
ne Urban & Partner, Wrocław 2007, s. 102–112.

12 Pregiel B., Wrzyszcz-Kowalczyk A., Fita K., Składnik–Jankowska J., Pregiel M.: Higiena 
jamy ustnej i  nawyki dietetyczne u  słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu. 
Poradnik Stomat. 2007; 7(12): 344–352.

13 Skiba M., Kusa-Podkańska M., Wysokińska-Miszczuk J.: Wpływ stanu jamy ustnej na 
jakość życia osób w starszym wieku. Gerontologia Polska 2005; 13(4): 250–254.

14 Huber A., Karasek-Kreutzinger B., Jobin-Howald U.: Kompendium Pielęgniarstwa. Wy-
dawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
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zę oraz kubek z  wodą. W  uzasadnionych przypadkach można wspomóc 
podopiecznego poprzez nałożenie pasty, zasugerowanie wykonywanych 
ruchów czy też wykonanie tej czynności w całości za seniora, jeśli nie jest 
on w  stanie sam tego zrobić. Pomoc powinna być zindywidualizowana 
i uzależniona od sprawności i preferencji danej osoby15.

W  opiece nad osobami z  brakiem kontaktu toaleta jamy ustnej w  ca-
łości jest wykonywana przez opiekuna. Oprócz wykonania mycia zębów/
protezy wykonuje się pędzlowanie jamy ustnej. W tym celu wykorzystuje 
się boraks z gliceryną, glicerynę zmieszaną z sokiem z cytryny lub roztwór 
Nystatyny. Wszystkie wymienione środki lecznicze powinny zostać przed 
zastosowaniem ogrzane do temperatury pokojowej. Następnie delikatny-
mi ruchami, za pomocą szpatułki z gazikiem lub gazikiem nałożonym na 
palec, rozprowadza się środek na powierzchni błony śluzowej, ze szcze-
gólnym naciskiem na miejsca zmienione patologicznie16. 

Zabiegi higieniczne powinny objąć także pielęgnację paznokci rąk i stóp, 
która ma podobny charakter zarówno w  odniesieniu do osób samodziel-
nych, jak i zależnych od opieki. Polega ona na myciu, obcinaniu i piłowaniu 
paznokci. Pierwszą czynnością jest dokładne umycie dłoni/stóp w  ciepłej 
wodzie z dodatkiem mydła. Woda musi mieć umiarkowaną temperaturę, co 
jest ważne dla osób z zaburzeniami czucia (np. neuropatia cukrzycowa). Po 
osuszeniu kończyn można przystąpić do obcinania paznokci. Cięcie powin-
no przebiegać na wysokości paliczka, a sam brzeg paznokcia powinien być 
w przypadku paznokci rąk lekko zaokrąglony, a u stóp ścinany na prosto. 

U  osób starszych nie powinno się w  pielęgnacji paznokci dokonywać 
czynności polegających na odsuwaniu skórek czy ich wycinaniu. Zabie-
gi te mogą skutkować uszkodzeniem ciągłości tkanki i  w  konsekwencji 
powstaniem trudno gojącej się rany. Występujące u seniorów schorzenia 
przewlekłe (np. zaburzenia krążenia, metaboliczne, neurologiczne) opóź-
niają, a  czasami wręcz uniemożliwiają gojenie się uszkodzeń ciała. Stąd 
w pielęgnacji paznokci powinno się w miarę możliwości unikać używania 
metalowych i  ostrych narzędzi. Zakończeniem pielęgnacji powinno być 
delikatne opiłowanie paznokcia, wyrównujące jego brzegi oraz nałożenie 
kremu natłuszczającego przeznaczonego do rąk/stóp17.

15 Zini A., Pietrokovsky J.: Gerodontology teaching program at the geriatric dental clinic in 
Yad Sarah. Refuat Hapeh Vehashinayim 2006; 24(4): 31–34, 73.

16 Talwar M., Chawla H.S.: Geriatric dentistry: is rethinking still required to begin undergra-
duate education? Indian J. Dent. Res. 2008; 19(2): 175–177.

17 Ziaja D., Sznapka M. (red.): Vademecum podologii. VM Media sp. zo.o VM Group sp.k., 
Gdańsk 2015.
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Paznokcie dłoni wymagają częstszego obcinania niż paznokcie stóp, 
ponieważ ich przyrost jest szybszy (ok. 3 mm na miesiąc). Natomiast stopy 
osoby w  podeszłym wieku wymagają częstszej kontroli, najlepiej prze-
prowadzonej przez specjalistę – podologa. Zajmuje się on profilaktyką 
i  leczeniem takich problemów, jak wadliwe ustawienie stóp, deformacje 
palców (haluksy, palce krogulcze), odciski, brodawki, modzele, paznokcie 
wrastające, choroby grzybicze, wzmożona potliwość czy bolesne pęknię-
cia pięt. Zabiegi podologiczne powinny być zalecane szczególnie osobom 
z  ograniczeniami ruchowymi, chorobami skóry, kości i  stawów, a  także 
przemiany materii (cukrzyca)18.

W ramach codziennej higieny należy zadbać o włosy podopiecznego. 
Większość osób starszych ma problemy z podniesieniem rąk do wysoko-
ści głowy, co może być spowodowane ograniczeniami zakresu ruchów 
w stawach barkowych. Powoduje to częściową lub całkowitą niemożność 
samodzielnej pielęgnacji włosów, które powinny być codziennie czesane. 
Seniorom, którzy sami nie mogą dokonać czynności pielęgnacyjnych wło-
sów należy pomagać, używając przy tym grzebieni o szerokim rozstawie 
zębów oraz szczotek z  miękkiego włosia. Włosy powinny być myte co 
najmniej raz w  tygodniu, najlepiej przy okazji kąpieli całego ciała. 

W  przypadku mężczyzn należy pomóc w  goleniu zarostu na twarzy lub, 
jeśli jest taka konieczność, wykonać tę czynność za podopiecznego. W  tym 
celu namydla się skórę, rozprowadza po niej piankę lub krem do golenia i po 
upływie kilku minut wykonuje golenie. Ostrze maszynki należy ustawić pod 
kątem 45°, na początku przesuwać je zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów, 
a następnie w przeciwnym kierunku. Wykonywane ruchy powinny być pew-
ne i długie, a golona skóra naciągnięta. Po zakończeniu golenia należy zmyć 
twarz ciepłą wodą, osuszyć ją ręcznikiem i zastosować łagodzący balsam19.

Dobrą praktyką jest, aby w trakcie wykonywania toalety przez samego 
podopiecznego lub jego opiekuna, podtrzymywać kontakt słowny. Należy 
w nim używać spokojnego, stonowanego i łagodnego głosu. Dobrze jest 
uprzedzać o wykonywanych czynnościach i zawsze w pierwszej kolejno-
ści pozwolić podopiecznemu na podejmowanie samodzielnych działań. 
Poprawi to jego samopoczucie, będzie stanowiło formę rehabilitacji, spra-
wi, że osoba nie w pełni samodzielna będzie miała poczucie stanowienia 
o sobie i  chętniej będzie współpracowała. 

18 Głuszczak A.: Paznokcie palców stóp – problemy, pielęgnacja, leczenie. Panacea 2012; 
3(40): 20–21.

19 Kaszuba A., Szepietowski J., Adamski Z.: Dermatologia geriatryczna. Czelej, Lublin 
2016.
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W niektórych sytuacjach, takich jak nietrzymanie moczu i/lub kału, które 
u osób starszych występuje często i jest wynikiem różnych przyczyn, należy 
dokonywać częstszej, niż standardowa, toalety ciała. Głównym powodem 
braku kontroli nad zwieraczami jest osłabienie mięśni odpowiadających 
za prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego i  zwieracza odbytu. 
Prowadzi to do pogorszenia komfortu życia seniora i  konieczności stoso-
wania materiałów higienicznych. W pielęgnacji można zastosować szeroko 
dostępne na rynku wkładki, podpaski, pieluchy, pieluchomajtki, pampersy 
czy podkłady, które ułatwią utrzymanie czystości. Oprócz nich można zasto-
sować środki do pielęgnacji miejsc intymnych, które pomogą w utrzymaniu 
prawidłowego pH skóry oraz preparatów do jej nawilżania. Jest to ważne 
w  przypadku osób w  podeszłym wieku, u  których skóra jest cieńsza (per-
gaminowa), mało elastyczna i mająca cieńszą podściółkę tłuszczową, co jest 
przyczyną występowania częstszych niepożądanych zmian, które można 
zminimalizować lub uniknąć przez odpowiednią pielęgnację20.

Zauważone przez seniora lub jego opiekuna nietrzymanie moczu i/
lub kału powinno być zgłaszane lekarzowi w celu dokonania dalszej dia-
gnostyki i ewentualnego leczenia. Jednocześnie chory (lub jego opiekun) 
musi mieć możliwość wykonywania częstej toalety miejsc intymnych, co 
ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie ewentualnym infekcjom. 

Pojawienie się zaburzeń w  funkcjonowaniu zwieraczy stanowi poważny 
problem. Działania osoby sprawującej opiekę powinny skupiać się na utrzy-
maniu czystości, niwelowaniu powstałego stresu, wspomaganiu podopiecz-
nego w podejmowaniu działań rehabilitacyjnych, a w sytuacji, gdy problem 
okaże się nieodwracalny, udzielaniu wsparcia psychicznego i fizycznego21.

Przewlekłe nietrzymanie moczu i/lub kału jest zaburzeniem mogą-
cym prowadzić do niesprawności funkcjonalnej, a  przez to obniżać ja-
kość życia osoby starszej. Jest to zjawisko na tyle częste u seniorów, że 
zaliczono je do tak zwanych wielkich problemów geriatrycznych (WPG). 
Oprócz nietrzymania zwieraczy znalazły się tu także: upadki i zaburzenia 
równowagi, upośledzenie wzroku i  słuchu, zaburzenia otępienne prze-
biegające z  majaczeniem, depresja wieku podeszłego, zespół słabości 
i  jatrogenny (wynikający z  niewłaściwego leczenia, najczęściej przy-
czyną są zbyt duże dawki leków działające toksycznie na organizm lub 

20 Rosińczuk J., Uchmanowicz I.: Odleżyny – profilaktyka i  leczenie. Continuo, Wrocław 
2014, s. 41–63.

21 Wróblewska I., Kloc C.: Częstotliwość występowania odleżyn wśród pacjentów Szpitala 
Wojewódzkiego w Opolu. Leczenie ran 2012, 9(3): 137.



Op ieKA  nAD  STARSzĄ  OSObĄ  n ieS AMODzielnĄ105

niekorzystne interakcje pomiędzy przyjmowanymi lekami). Wszystkie 
wymienione wielkie zespoły geriatryczne obniżają samopoczucie osób 
starszych, mogąc prowadzić do pogorszenia ich stanu zdrowia, a nawet 
śmierci22.

W  przypadku osób w  podeszłym wieku i  niesamodzielnych dbałość 
higieniczna polegająca na szczególnie dokładnej pielęgnacji miejsc potli-
wych, narażonych na zwiększony ucisk, a w konsekwencji niedokrwienie, 
ma na celu przeciwdziałanie powstawaniu odleżyn. Są na nie narażone 
szczególnie takie newralgiczne części ciała, jak: potylica, okolice łopatek 
i kości krzyżowej, łokcie, pośladki i pięty. 

Pierwszym niepokojącym sygnałem rozpoczynającego się procesu po-
wstawania odleżyn jest ból oraz obrzęk w  miejscu ucisku. Skóra staje 
się zaczerwieniona, pojawia się tzw. rumień, a następnie dochodzi do jej 
zasinienia i łuszczenia. Z czasem obrzęk ulega powiększeniu, a skóra staje 
się nadwrażliwa na dotyk. Gdy dojdzie do otarcia naskórka, może zacząć 
sączyć się z  niego płyn surowiczy. Jeżeli na tym etapie nie zostaną pod-
jęte żadne kroki przeciwdziałające pogłębianiu się zachodzących zmian 
i  chore miejsce nadal będzie uciśnięte, dojdzie do obumierania tkanki 
i  powstawania nadżerek. Opisywany proces ma tendencję do szybkie-
go postępowania, co powoduje obumieranie tkanek położonych głębiej, 
a  więc mięśni, ścięgien, okostnej i  kości. Powikłaniem są trudno gojące 
się zakażenia bakteryjne23.

Często odleżyny powstają u osób unieruchomionych, w wyniku długo-
trwałego utrzymywania jednej pozycji (leżącej/siedzącej). Jednak w  nie-
sprzyjających okolicznościach zmiany te mogą pojawić się w  przeciągu 
kilku dni. Dotyczy to często osób w podeszłym wieku, z wielochorobowo-
ścią, odwodnionych, niedożywionych, z nadwagą, otyłością, chorujących 
na cukrzycę lub chorobę nowotworową.

Najlepszą metodą przeciwdziałania odleżynom jest profilaktyka prze-
ciwodleżynowa. W przypadku osób unieruchomionych priorytetem jest 
regularna zmiana pozycji podopiecznego tak, by nie dochodziło do dłu-
gotrwałego ucisku. W  tym celu należy, co 1–2 godziny zmieniać uło-
żenie ciała chorego, często oglądać okolice narażone na powstawanie 
odleżyn oraz stosować różnego rodzaju udogodnienia, takie jak mate-

22 Wieczorowska-Tobis K., Kostka T., Borowicz A.M. (red.): Fizjoterapia w geriatrii. Wydaw-
nictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 18–28.

23 Jawień A., Bartoszewicz M., Przondo-Morawska A. i  wsp.: Wytyczne postępowania 
miejscowego i ogólnego w ranach objętych procesem infekcji. Leczenie ran 2012; 9(3): 59–75.
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race przeciwodleżynowe czy podkładki. Na rynku dostępne są matera-
ce stało- i  zmiennociśnieniowe, pneumatyczne, z  pianogumy, bąbelko-
we, piankowe, rurkowe, komorowe, dodatkowo wentylowane, zasilane 
prądem, o  różnej grubości i  inne. Podkładki można kupić lub wykonać 
samodzielnie. Mają one za zadanie odciążać daną część ciała. W  tym 
celu można stosować wałki do podpierania szyi, rąk i  nóg, gumowe 
kółka pod potylicę, kość krzyżową czy pięty. Miejsca narażone na po-
wstanie odleżyn można też zabezpieczyć specjalnymi opatrunkami. Do 
działań profilaktycznych należy także systematyczne zmienianie bieli-
zny i pościeli, naciąganie prześcieradła, usuwanie wszelkich okruszków, 
chronienie skóry przed otarciami poprzez prawidłową jej pielęgnację 
(np. wycieranie poprzez dotyk, a nie tarcie) oraz dokładne jej osuszanie 
i nawilżanie po kąpieli. Szczególnie skrupulatnie należy dbać o higienę 
osób mających problemy z  nietrzymaniem zwieraczy i  korzystających 
z  basenów24.

Badania wykazują, że istotne znaczenie ma zastosowana dieta. Zapew-
nienie podopiecznemu pożywienia bogatego w  białko i  wzbogaconego 
o witaminę C i cynk zmniejsza ryzyko pojawienia się odleżyn. Jeśli jednak 
dojdzie do ich powstania, należy niezwłocznie podjąć leczenie, które jest 
zależne od stopnia zaawansowania zmian, ich umiejscowienia oraz stanu 
ogólnego pacjenta, może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy i po-
wodować znaczny dyskomfort podopiecznego.

Odżywianie 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) racjonalne odży-
wianie jest podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przepro-
wadzone analizy dowodzą, że poprzez zmianę nawyków żywieniowych, 
zwiększenie aktywności fizycznej i  zaprzestanie palenia tytoniu można 
uniknąć około 80% przypadków choroby wieńcowej, 90% przypadków 
cukrzycy II typu oraz 30% nowotworów25.

Słowo „dieta” oznacza „styl życia” (z grec. diaita), w tym sposób odżywia-
nia się i aktywność fizyczną. Są to dwa czynniki mające decydujący wpływ 
na zdrowie człowieka. Oprócz nich istotne są niemodyfikowalne czynni-

24 Rosińczuk J., Uchmanowicz I.: Odleżyny – profilaktyka i  leczenie. Continuo, Wrocław 
2014, s. 41–63.

25 www.who.int/dietphysicalactivity/diet/en/
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ki genetyczne i  modyfikowalne czynniki środowiskowe. W  najmniejszym 
stopniu na stan zdrowia człowieka wpływają działania ochrony zdrowia26.

Znaczenie wymienionych czynników dostrzegł zespół ekspertów z Uni-
wersytetu Harvarda w  USA (Department of Nutrition, Harvard School of 
Public Health), który opracował tzw. nową piramidę żywieniową. U  jej 
podstawy znajduje się codzienny 30–45 minutowy ruch, a  wśród pro-
duktów polecanych do częstego spożywania wymieniono te zawierające 
pełne ziarna. Autorzy podkreślili także niekorzystne działanie na ludzki 
organizm tłuszczów zwierzęcych, które zalecają zamienić roślinnymi. Dru-
gim istotnym składnikiem pożywienia powinny być warzywa, które należy 
spożywać surowe lub gotowane na parze. Na trzecim miejscu piramidy 
znalazły się owoce, które ze względu na wysoką zawartość cukrów pro-
stych, powinny być ograniczone do maksymalnie 3 porcji dziennie. Dieta 
powinna także zawierać orzechy i  rośliny strączkowe stanowiące źródło 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, a  także błonnika, potasu, magne-
zu, wapnia, żelaza, witaminy E i  witamin z  grupy B. Dodatkowo, kilka 
razy w  tygodniu, należy spożywać ryby (głównie tłuste, morskie), owo-
ce morza, drób i  jajka stanowiące pokaźne i  wartościowe źródło białka. 
Najrzadziej powinno się jeść białe pieczywo, słodycze i  czerwone mięso, 
ponieważ mają one najwięcej kalorii i  zawierają tłuszcze nasycone27.

Specjaliści zajmujący się żywieniem zaznaczają, że najkorzystniejszą 
drogą odżywienia jest naturalna droga doustna. Powinno się ją stosować 
zawsze, o  ile pozwala na to stan podopiecznego, a  więc jego układ po-
karmowy funkcjonuje prawidłowo, nie ma przeciwskazań fizjologicznych 
i osoba nie odmawia jedzenia. Karmienie doustne jest fizjologiczną drogą 
podawania pokarmu, wiąże się z  zapewnieniem prawidłowej motoryki 
przewodu pokarmowego i  mniejszym ryzykiem powikłań. W  jamie ust-
nej rozpoczyna się także wstępne trawienie poprzez wymieszanie treści 
pokarmu ze śliną oraz jego rozdrobnienie28.

Jedną z  ważniejszych kwestii w  opiece nad osobą niesamodzielną jest 
technika karmienia. Sama czynność podawania pokarmu może stać się dla 
opiekuna jedną z bardziej stresujących. Najprościej jest nadzorować osobę, 
która jest w  stanie jeść samodzielnie. Trudniej opiekować się podopiecz-

26 Schiefele J., Staudt I., Dach M.M.: Pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Medycz-
ne Urban & Partner, Wrocław 2007, s. 144–154.

27 Jarosz M.: Żywienie osób w wieku starszym. Porady lekarzy i dietetyków. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

28 Poniewierka E.: Zdrowe odżywianie w wieku późnej dorosłości. Poradnik seniora. Biblio-
teka Nestora, Wrocław 2012.
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nym, który jest jedynie częściowo samodzielny, na przykład z powodu po-
rażeń, niedowładów, przykurczy, utrudnionego połykania czy innego typu 
zaburzeń. Jeszcze inaczej będzie wyglądało postępowanie z  osobami cał-
kowicie niesamodzielnymi, niezdolnymi do samoopieki i  samopielęgnacji. 

W  każdym przypadku, w  pierwszej kolejności należy prawidłowo 
przygotować miejsce, w  którym będzie spożywany posiłek. Pomieszcze-
nie powinno być wywietrzone, a podopieczny powinien mieć stworzone 
optymalne warunki ergonomiczne (odpowiedni stolik, sztućce, naczynia 
dopasowane do potrzeb konkretnej osoby). 

W  sytuacji starszych osób samodzielnych i  częściowo samodzielnych 
pomoc w  karmieniu będzie polegała na pokrojeniu, rozdrobnieniu lub 
zmiksowaniu posiłku. Najlepiej jednak robić to w  obecności podopiecz-
nego, który powinien zobaczyć swoje danie w  całości. Jeśli to możliwe 
należy posadzić seniora tak, aby jego głowa była lekko pochylona do 
przodu, a on sam miał posiłek w swoim zasięgu. Dobrym zwyczajem jest 
siedzenie blisko podopiecznego, z  zachowaniem kontaktu wzrokowego. 
Jeśli osoba jest w  stanie jeść samodzielnie lub z  niewielką pomocą, nie 
należy jej wyręczać. Można natomiast pomóc jej w  trzymaniu sztućców, 
a nawet prowadzić jej rękę tak, by trafiała z pokarmem do ust. 

Na sztućce należy nakładać małe i  łatwe do połknięcia porcje, któ-
rych nie można wkładać zbyt głęboko do ust, ponieważ może to wywo-
łać odruch wymiotny. Nie powinno się także sztućcami uderzać o  zęby/
protezę podopiecznego, co wywołuje odruch zaciskania szczęk – zjawi-
sko szczególnie częste u  osób z  demencją. Także tempo karmienia nie 
może być zbyt szybkie, aby senior zdążył połknąć poprzednią porcję. Nie 
należy zgarniać i  ponownie podawać resztek jedzenia, które zostają na 
ustach osoby karmionej. Trzeba je zetrzeć serwetką, co przyczynia się do 
respektowania godności chorego. W  trakcie karmienia nie należy dużo 
mówić, a  szczególnie zadawać pytań, co zwiększa ryzyko zachłyśnięcia. 
W  sytuacji, gdy podopieczny nie chce otworzyć ust, należy go do tego 
sprowokować poprzez delikatne ich dotknięcie czubkiem łyżki. 

Dobrze jest dostosować się do upodobań osoby niesamodzielnej 
i  przygotowywać posiłek w  takiej formie, jaka mu najbardziej odpowia-
da. Jeśli preferowane jest mieszanie ze sobą poszczególnych składników 
dania, należy wykorzystać te sugestie. Najważniejszym jest, by posiłek 
smakował podopiecznemu i był przez niego zjedzony29.

29 Schiefele J., Staudt I., Dach M.M.: Pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Medycz-
ne Urban & Partner, Wrocław 2007, s. 144–154.
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Jeśli osoby starsze z jakichś powodów nie są w stanie przyjmować wy-
starczającej ilości pokarmu drogą doustną, a ich przewód pokarmowy jest 
czynnościowo sprawny, zaleca się podawanie pożywienia przez sondę. 
Ma to miejsce w przypadkach chorób psychicznych, zaburzeń połykania, 
przytomności i  spowodowanych podjętym leczeniem (np. chemio- i  ra-
dioterapią) czy zmian neurologicznych. Przeciwskazaniem do wprowa-
dzania zgłębnika jest niedawno przebyta operacja przełyku lub żołądka, 
brak odruchu gardłowego i połykania, w przypadku wprowadzania sondy 
przez nos skrzywienie przegrody nosowej. 

Żywienie drogą przewodu pokarmowego, nawet jeśli ma to miejsce 
przez zgłębnik, jest korzystniejsze niż żywienie pozajelitowe. Dzięki temu 
umożliwia utrzymanie odpowiedniego stanu odżywienia kosmków jeli-
towych i  pozwala na zachowanie bariery jelitowej zapobiegającej prze-
mieszczaniu się bakterii z przewodu pokarmowego do jamy otrzewnej.

W żywieniu dojelitowym można wykorzystać: zgłębnik dojelitowy, mi-
krojejunostomię i jejunostomię odżywczą, a także żywienie dożołądkowe, 
a więc zgłębnik, gastrostomię oraz przezskórną gastrostomię endoskopo-
wą (PEG). W tym rodzaju odżywiania można podawać gotowe preparaty 
(diety przemysłowe) lub stosować diety domowe (kuchenkowe). Trzeba 
pamiętać, że celem żywienia jest poprawa stanu somatycznego chorego, 
szczególnie wtedy, gdy jego obecna sytuacja zagraża życiu. 

Jeżeli nie ma przeciwwskazań, preferuje się zakładanie zgłębnika przez 
nos, ponieważ odruchy wymiotne są wtedy mniejsze niż w  przypadku 
wprowadzania go przez usta. Czynność tę powinien przeprowadzić wy-
specjalizowany personel medyczny. Sondę wprowadza się do żołądka lub 
jelita cienkiego. Może być ona założona na czas karmienia lub na stałe. 
Przy długim czasie założenia zgłębnika należy wnikliwie obserwować nie-
pokojące objawy, mogące świadczyć o powstawaniu nadżerek i odleżyn. 
W  celu zmniejszenia ryzyka ich powstawania istotne jest regularne roz-
luźnianie i mocowanie sondy na nowo30.

Karmienie przez sondę jest obciążone powikłaniami, które można po-
dzielić na trzy grupy: mechaniczne, metaboliczne i  septyczne. Do pierw-
szej należą: wysychanie i  pękanie błony śluzowej jamy nosowej, gardła 
i  jamy ustnej, jej stany zapalne, uszkodzenie ścian naczyń krwionośnych, 
przedziurawienie przełyku, powstawanie nadżerek i  odleżyn, zapalenie 

30 Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.: Stan-
dardy żywienia dojelitowego i  pozajelitowego. Krakowskie Wydawnictwo Scientifica sp. 
z o.o., Kraków 2014.
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zatok i  przełyku, zapętlenie i  zatkanie zgłębnika, wprowadzenie zgłęb-
nika do dróg oddechowych. Do powikłań metabolicznych, powstałych 
na skutek nieprawidłowej ilości i  jakości podawanego pożywienia, zali-
cza się: przewodnienie, odwodnienie i hipoglikemię. Natomiast do czyn-
ników septycznych należą: zakażenie posiłku florą chorobotwórczą oraz 
zachłystowe zapalenie płuc powstające w wyniku przedostania się treści 
żołądkowej do układu oddechowego. 

U pacjentów, mających założony zgłębnik na stałe, ważna jest dokład-
na, codzienna pielęgnacja jamy ustnej. Ma ona na celu zapobieganie 
wysychaniu błony śluzowej, przeciwdziała pojawiającemu się przykremu 
zapachowi z  ust (rozwój flory bakteryjnej) oraz powstawaniu nadżerek 
i owrzodzeń. Wykonywanie pielęgnacji jamy ustnej powinno się odbywać 
w formie jej toalety przed karmieniem, co wpływa na zmniejszenie odru-
chu wymiotnego, a  także po nim, ale nie bezpośrednio. 

Karmienie przez zgłębnik powinno mieć miejsce w  tych samych go-
dzinach, w których pacjent zazwyczaj przyjmował normalnie posiłki. Sto-
suje się tu podobną zasadę, jak w  karmieniu doustnym, podając posiłki 
o  temperaturze około 30°C, w  małych ilościach (200–300 ml), ale często, 
5–7 razy dziennie. Przed jego podaniem należy skontrolować objętość 
zalegającej treści żołądkowej poprzez jej odessanie. Pokarm podaje się 
za pomocą strzykawki, z prędkością około 100 ml/5 minut lub specjalne-
go worka zawieszonego na statywie (100 ml/10–15 minut), albo pompy 
odżywczej (100 ml/godzinę). W trakcie wykonywania tej czynności należy 
obserwować podopiecznego pod kątem jego stanu świadomości, a także 
pilnować, by do żołądka nie dostawało się powietrze, co może przyczynić 
się do sprowokowania wymiotów. Po zakończonym karmieniu zgłębnik 
należy przepłukać małą ilością przegotowanej wody, aby w  jego świetle 
nie pozostały resztki pożywienia31,32.

Zgodnie z  wytycznymi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Die-
tetyki i  zaleceniami Instytutu Żywności i  Żywienia w  karmieniu pacjentów 
można wykorzystać różne rodzaje diet33. Wyróżnia się wśród nich dietę 
podstawową, którą stosuje się u  chorych niewymagających żywienia die-
tetycznego. Drugim rodzajem jest dieta bogato-resztkowa, zawierająca 

31 Kłęk S., Jankowski M., Kruszewski W.J. i wsp.: Standardy leczenia żywieniowego w on-
kologii. Stanowisko ekspertów. Via Medica 2015. 

32 Schiefele J., Staudt I., Dach M.M.: Pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Medycz-
ne Urban & Partner, Wrocław 2007, s. 144–154.

33 Instytut Żywności i Żywienia. Zasady zdrowego żywienia związane z Piramidą Zdro-
wego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Warszawa 2009.
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zwiększone ilości błonnika (powyżej 35–40 g/dziennie). Jest to dieta często 
stosowana u osób z ograniczeniami ruchowymi, u których zwolnieniu ule-
gła perystaltyka jelit i  u  przyjmujących leki, których skutkiem ubocznym 
są zaparcia (np. opioidy). Kolejnym rodzajem diety jest dieta łatwostrawna 
(lekkostrawna), która jest modyfikacją żywienia podstawowego. Jest to dieta 
wyjściowa do konstruowania wielu innych diet leczniczych. Następną jest 
dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu, gdzie zostaje on zredukowany 
do połowy normy fizjologicznej. Stosuje się ją w ostrym i przewlekłym zapa-
leniu wątroby i trzustki, zapaleniu pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, 
kamicy żółciowej oraz w okresie zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita 
grubego. Inną odmianą diety lekkostrawnej jest dieta z ograniczeniem sub-
stancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego. Ogranicza się w niej 
wywary mięsne i warzywne, potrawy smażone, tłuste, słone i kwaśne, a tak-
że kawę i herbatę. Znajduje ona swoje zastosowanie u pacjentów z chorobą 
wrzodową żołądka i dwunastnicy, przewlekłym nieżycie żołądka przebiega-
jącym z nadkwaśnością oraz w okresie rekonwalescencji34.

Pacjent może mieć też zaleconą dietę łatwostrawną o  zmienionej 
konsystencji, gdzie jej wartość odżywcza pokrywa się z  zapotrzebowa-
niem chorego. Może być to dieta papkowata, zalecana osobom mającym 
problemy z  gryzieniem, ze zdiagnozowanymi schorzeniami jamy ustnej 
i przełyku czy będącymi w okresie rekonwalescencji po zabiegach opera-
cyjnych. U chorych, u których występują nudności, wymioty czy biegunka 
można zalecić dietę płynną. Stosowane są w  niej produkty o  wysokiej 
wartości odżywczej. 

Osobną grupę stanowią produkty przeznaczone do żywienia przez 
zgłębnik lub przetokę. Są to najczęściej zbilansowane diety przemysło-
we lub płyny tworzone z  naturalnych, miksowanych i  przecedzanych 
produktów. Tę dietę stosuje się najczęściej u osób ze schorzeniami jamy 
ustnej, urazami twarzoszczęki, po oparzeniach przewodu pokarmowego, 
przy nowotworach przełyku i wpustu żołądka oraz u osób nieprzytom-
nych. Z  kolei dietę ubogoenergetyczną stosuje się u  osób z  nadwagą 
i  otyłością. Jej wartość energetyczna zredukowana jest do 1000–1200 
kcal na dobę. Kolejną jest dieta o  kontrolowanej zawartości kwasów 
tłuszczowych. Zwiększa się w  niej ilość tłuszczów roślinnych i  rybich, 
a  ogranicza tłuszcze zwierzęce. Dieta ta ma zastosowanie u  osób z  hi-
perlipidemią i  miażdżycą.

34 Cederholm T., Bosaeus I., Barazzoni R. i wsp.: Diagnostic criteria for malnutrition – An 
ESPEN Consensus Statement. Clin Nutr. 2015; 34(3): 335–340.
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U  osób wyniszczonych, z  uszkodzeniami wielonarządowymi, oparzo-
nych, z trudno gojącymi się ranami (w tym odleżynami) i z podwyższoną 
temperaturą ciała stosuje się dietę łatwostrawną i bogatobiałkową, gdzie 
dzienne spożycie białka wynosi powyżej 100 g. Jej przeciwieństwem jest 
dieta łatwostrawna – niskobiałkowa, gdzie ogranicza się białka do około 
40 g dziennie, ale nie wolno przekroczyć dolnej granicy 20 g. Dieta ta ma 
swoje zastosowanie u chorych z niewydolnością wątroby czy nerek. W ta-
kich chorobach jak cukrzyca, gdzie dąży się do uzyskania prawidłowego 
stężenia glukozy we krwi, stosuje się dietę z  ograniczeniem łatwo przy-
swajalnych węglowodanów, a  więc z  wykluczeniem cukrów prostych35. 
Osobną grupę stanowią tak zwane diety specjalne, które są zlecane przez 
lekarzy. 

W przypadku każdego podopiecznego należy indywidualnie dobierać 
rodzaj diety, mając na względzie uzyskane korzyści i  ewentualne skutki 
uboczne. U osób w podeszłym wieku i niesamodzielnych najczęściej wy-
stępującymi powikłaniami związanymi z  masą ciała są nadwaga, otyłość 
lub niedożywienie. Są to sytuacje skrajne, gdzie może dojść do zagrożenia 
nie tylko zdrowia, ale także życia podopiecznego. 

Nadwaga i otyłość (łac. obesitas)

Obecnie wśród dorosłych ludzi na świecie liczba osób z  nadwagą, 
a więc współczynnikiem indeksu masy ciała (BMI – Body Mass Index) po-
wyżej 25 (przy wartościach prawidłowych 18,5–25,0) wynosi około 1,6 
mld, a osób cierpiących na otyłość, z BMI powyżej 30, ponad 10%36. Nie-
pokojącym jest, że przewiduje się znaczący wzrost liczby osób z nadwagą 
oraz zachorowań na otyłość. Ta ostatnia została uznana za chorobę prze-
wlekłą prowadzącą do rozwoju innych schorzeń, w tym głównie dotyczą-
cych układu krążenia, kostno-stawowego, oddechowego i pokarmowego, 
a  także zaburzeń gospodarki metabolicznej oraz hormonalnej.

 Nadwaga i  otyłość są zaburzeniami homeostazy (równowagi) prze-
miany energetycznej, spowodowanej dostarczaniem organizmowi wraz 
z  pożywieniem nadmiernej ilości energii w  stosunku do jego zapotrze-

35 Jarosz M., Pachocka L.: Rola dietetyka w  prewencji i  leczeniu chorób. Kompetencje 
i umiejętności dietetyka w Europie. W: Jarosz M. (red.): Praktyczny podręcznik dietetyki. War-
szawa 2010, s. 11–13.

36 Diet, nutrition and the prevention of chronic disease. Report of a Joint WHO/FAO Expert 
Consultation. WHO Techn. Rep. Ser., Geneva 2003, No 919.
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bowania. W  rezultacie, w  wyniku tworzenia nowych komórek tłuszczo-
wych (adipocytów) wypełnionych trójglicerydami, następuje gromadze-
nie tkanki tłuszczowej. Może się ona także powiększać na skutek rozrostu 
(hiperplazji) i przerostu (hipertrofii) tych komórek37.

Wyróżnia się dwa typy otyłości, różniące się etiopatogenezą (źródłem 
występowania czynników szkodliwych). Pierwszą jest otyłość pierwotna 
(pokarmowa), na którą wpływ mają czynniki genetyczne i środowiskowe. 
Drugą jest otyłość wtórna, która jest często objawem chorób metabolicz-
nych, ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i  wad chromosomalnych. 
Jej powodem może być także działanie uboczne przyjmowanych leków38. 
Ten typ otyłości dotyczy głównie osób starszych, z  wielochorobowością, 
przyjmujących znaczne ilości leków. 

Otyłość niesie za sobą poważne powikłania skutkujące podniesionym 
ciśnieniem tętniczym i  wysokim poziomem cholesterolu (hiperlipide-
mią), cukrzycą typu II, niewydolnością i  chorobą niedokrwienną serca, 
udarem mózgu, zaburzeniami oddychania, chorobami zwyrodnieniowy-
mi układu kostno-stawowego, a  nawet nowotworami (np. jelita grube-
go, prostaty).

W ramach diagnostyki nadwagi i otyłości powinno się wykonać pomiar 
BMI (masa ciała podana w kilogramach/wzrost podany w m2). Nie jest to 
jednak narzędzie miarodajne w ocenie stanu osoby w podeszłym wieku, 
u której wraz z procesem starzenia dochodzi do zaniku tkanki mięśniowej, 
rozrostu tłuszczowej oraz zmniejszenia przestrzeni międzykręgowych, co 
skutkuje obniżeniem wzrostu. Dodatkowo najnowsze badania dowodzą, 
że współczynnik BMI, wynoszący u  osób starszych 27–30 BMI, jest czyn-
nikiem rokującym dłuższe przeżycie, niż niższe normy wskazane dla osób 
młodszych. Dlatego u seniorów nie należy dążyć do bezwzględnego ob-
niżania masy ciała, a  każdego z  podopiecznych traktować w  sposób in-
dywidualny, biorąc pod uwagę występujące jednostki chorobowe.

Drugim, uzupełniającym miernikiem stosowanym w diagnostyce nad-
wagi i otyłości, jest wskaźnik WHR (stosunek obwodu talii do bioder po-
dawany w centymetrach). Wskaźnik ten określa lokalizację nadmiaru tkan-
ki tłuszczowej i  pozwala wyróżnić dwa główne typy otyłości: brzuszną 
(trzewną), charakterystyczną dla mężczyzn i  związaną z  gromadzeniem 

37 Ziemlański S. (red.): Normy żywienia człowieka – fizjologiczne podstawy. Wydawnic-
two Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

38 Ścisło L., Walewska E.: Nadwaga/otyłość. W: Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.): Dia-
gnozy i interwencje pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 57–62.
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tkanki tłuszczowej w  jamie brzusznej i górnej części ciała oraz pośladko-
wo-udową (gynoidalną), występującą częściej u kobiet39.

Kalkulator ten powinno stosować się jedynie u osób, których BMI jest wyż-
szy niż 25, czyli cierpiących na nadwagę lub otyłość. Dokonując pomiarów 
mierzy się obwód w  talii na wysokości pępka, a  w  biodrach na wysokości 
wystających krętarzy większych tj. na wysokości spojenia łonowego. 

O otyłości brzusznej (typu „jabłko”) świadczą wartości wskaźnika WHR 
wynoszące dla mężczyzn ≥1,0 (obwód talii powyżej 102 cm) oraz dla ko-
biet ≥0,85  (obwód talii powyżej 88 cm). O otyłości typu pośladkowo-udo-
wego (typu „gruszka”) świadczą wartości WHR wynoszące dla mężczyzn 
<1,0   i dla kobiet <0,8540.

Oprócz podanych dwóch wskaźników należy także przeprowadzić wy-
wiad z seniorem i uzyskać informacje na temat ostatniego przyrostu masy 
ciała, wcześniejszych prób jej ograniczenia, aktualnie zażywanych leków, 
prowadzonego stylu życia, w  tym aktywności fizycznej, ewentualnego 
nadużywania alkoholu i  palenia tytoniu. Diagnostyka powinna być uzu-
pełniona o pomiar ciśnienia tętniczego i tętna, badanie profilu lipidowego 
i poziomu cukru.

Opieka nad seniorem z nadwagą i otyłością będzie miała na celu roz-
sądne zmniejszenie jego masy ciała, a tym samym obniżenie ryzyka powi-
kłań wynikających z otyłości. Wdrożenie postępowania dietetycznego ma 
na celu uzyskanie deficytu energetycznego (poprzez zmniejszenie liczby 
przyjmowanych kalorii), jednak proces ten musi być rozłożony w  czasie, 
nie należy wprowadzać nagłych zmian w dotychczasowym funkcjonowa-
niu osoby w podeszłym wieku. W praktyce oznacza to zastosowanie diety, 
w  której należy ograniczyć spożycie tłuszczu, szczególnie zwierzęcego, 
oraz zmniejszyć przyjmowanie łatwo przyswajalnych węglowodanów, co 
przeciwdziała zaburzeniom metabolizmu glukozy i  zmniejszeniu sedacji 
(wydzielania) insuliny, a w konsekwencji rozwojowi cukrzycy. Stosowana 
dieta powinna dodatkowo obfitować w  nienasycone kwasy tłuszczowe 
i  błonnik, co wpłynie na spadek stężenia lipidów we krwi i  cholesterolu 
w surowicy. W celu zachowania równowagi bilansu azotowego nie powin-
no zabraknąć w niej białek, witamin i  składników mineralnych.

39 Diet and lifestyle recommendations revision 2006. A scientific statement from American 
Heart Association Nutrition Committee. Circulation 2006; 114: 82–96.

40 Jarosz M. (red.): Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewle-
kłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej 2007–2016. 
Europejska Karta Walki z Otyłością. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2006.
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Osoby starsze powinny spożywać olej roślinny (np. z  oliwek, rzepa-
kowy), tłuste ryby morskie, warzywa, owoce (z  wyjątkiem zawierających 
nadmiar węglowodanów, tj. bananów, gruszek), razowe pieczywa oraz 
suche nasiona roślin strączkowych. Natomiast powinny unikać potraw 
smażonych, zawierających tłuszcze zwierzęce i  cukry proste41.

Dla osiągnięcia zamierzonych efektów należy wprowadzić regularne 
spożywanie posiłków, czyli częste ich przyjmowanie w  małych ilościach 
(4–6 razy dziennie). Taki schemat żywienia pozwala na uniknięcie dokucz-
liwego głodu, wyczerpania oraz złego samopoczucia, zapewnia organi-
zmowi bieżące zużywanie energii oraz zapobiega zjawisku odkładania się 
tłuszczu i niedocukrzenia.

W ramach dbałości o prawidłową masę ciała wskazana jest aktywność 
fizyczna. Zastosowanie umiarkowanego, regularnego, zindywidualizo-
wanego wysiłku, uwzględniającego wydolność krążeniowo-oddechową 
i  sprawność ruchową seniora oraz współwystępowanie chorób, w  zna-
czący sposób przyczynia się do znormalizowania wagi42.

Niedożywienie (łac. malnutrion)

Niedożywienie jest stanem metabolicznym, w  którym organizm nie 
otrzymuje dostatecznej ilości pokarmów lub następuje znaczna utrata 
substancji odżywczych, co dotyczy głównie niedoborów białka i  energii. 
W  przypadku osób starszych niedostateczna ilość przyjmowanych po-
karmów może mieć swoje źródło w  związanym z  wiekiem obniżeniem 
łaknienia, problemach z gryzieniem i połykaniem, niemożnością przygo-
towania sobie posiłku czy nieprzestrzeganiem zaleceń diagnostycznych 
i  leczniczych. 

Rozróżnia się kilka rodzajów niedożywienia. Pierwszym z nich jest kwa-
shiorkor, gdzie następuje spadek poziomu białka w  surowicy. Obniżeniu 
ulega głównie poziom albumin oraz innych białek o krótkim okresie pół- 
trwania. W rezultacie dochodzi do spadku odporności komórkowej. Dru-
gim rodzajem niedożywienia jest marasmus, zwany łagodnym niedoży-
wieniem, który jest najczęściej konsekwencją przewlekłego niedostarcza-

41 Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.): Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji 
otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

42 Polskie Towarzystwo Dietetyki: Standardy leczenia dietetycznego otyłości prostej 
u osób dorosłych – stanowisko PTD 2015. Dietetyka 2015; 8: 5–20.
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nia organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Dochodzi w nim 
do zmniejszenia masy ciała z  zachowaniem prawidłowego stężenia po-
ziomu białek i albumin w surowicy. Mogą one ulec obniżeniu, ale najczę-
ściej ma to miejsce w zaawansowanym stadium. Ten rodzaj niedożywienia 
może być źródłem powikłań pourazowych czy pooperacyjnych. Ostatnim 
rodzajem jest niedożywienie mieszane. Następuje w  nim zmniejszenie 
zawartości tkanki tłuszczowej i  obniżenie stężenia wszystkich rodzajów 
białek. Stan ten jest konsekwencją niedostatku składników energetycz-
nych i  białek, a  także zwiększonego metabolizmu, pojawiającego się 
w następstwie choroby lub urazu43.

Niedożywienie stwierdza się korzystając z  danych subiektywnych 
i  obiektywnych. Badając pierwsze z  nich należy opierać się na rzetelnie 
przeprowadzonym wywiadzie. Zadaje się w nim pytania dotyczące rodzaju 
stosowanej diety, ewentualnej utraty masy ciała w ostatnim czasie, często-
tliwości hospitalizacji, występowania niepokojących objawów, w tym bólu, 
nudności, wymiotów, wzdęć, zaparć, biegunek, a  także uczucia zmęczenia 
i  osłabienia. Wywiad musi być uzupełniony przez zebranie danych obiek-
tywnych. Należy tu wykonać pomiary ciała, a wśród nich BMI, WHR, pomiar 
obwodu ramienia w połowie jego długości i grubości fałdu skórnego nad 
mięśniem trójgłowym. Grubość tego ostatniego wynosząca mniej niż 16,5 
mm dla kobiet i mniej niż 12,5 mm dla mężczyzn uznaje się za wymagającą 
dalszej diagnostyki, szczególnie jeśli występują dodatkowe objawy pod po-
stacią pogorszenia ogólnego samopoczucia, drażliwości, apatii i obniżonej 
aktywności psychofizycznej. Dodatkowo wykonuje się badania biochemicz-
ne: morfologię krwi obwodowej z oznaczeniem poziomu żelaza oraz stęże-
nia albumin i  białka całkowitego w  surowicy, oznaczenie całkowitej liczby 
limfocytów krwi oraz diagnostykę gospodarki wodno-elektrolitowej44.

Podstawą stawianej diagnozy jest jednak badanie fizykalne. Należy 
w nim ocenić ogólny wygląd seniora oraz przeprowadzić badanie poszcze-
gólnych części ciała. Jednym z najważniejszych elementów jest ocena skó-
ry pod kątem jej nawodnienia, występowania wybroczyn, obrzęków oraz 
oceny grubości podściółki tłuszczowej. Obejrzeć należy przydatki skóry 
– włosy i paznokcie, które u osób niedożywionych będą kruche, łamliwe, 
bez połysku i  odbarwione. Ocenie należy poddać oczy, w  których mogą 

43 Szczygieł B.: Niedożywienie związane z chorobą. Występowanie, rozpoznanie. Wydaw-
nictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 9–21.

44 Goluch-Koniuszy Z., Fabiańczyk E.: Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia osób 
przebywających na emeryturze od 6 miesięcy. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 
2010; 61(2): 191–199.
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pojawić się krwawe wybroczyny, a  spojówki będą przesuszone. Z  kolei 
w  kącikach ust mogą występować owrzodzenia, a  na dziąsłach, języku, 
przyzębiu stany zapalne. Dodatkowo podskórne węzły chłonne mogą być 
powiększone, pacjent będzie miał trudności w  oddychaniu, może poja-
wić się powiększenie wątroby i  śledziony, poszerzenie żył podskórnych 
na brzuchu, zaniki mięśniowe, obrzęki i  bóle stawów. U  seniorów może 
pojawić się także tachykardia (przyspieszenie akcji serca powyżej 100 
uderzeń na minutę) lub bradykardia (zwolnienie akcji serca poniżej 60 
uderzeń na minutę). Pierwsza najczęściej po minimalnym wysiłku, druga 
nawet w spoczynku. Dodatkowo następuje osłabienie siły mięśniowej, na 
co wpływ mają czynniki morfologiczne (skład włókien mięśniowych, ich 
ilość w  mięśniu, długość ścięgien i  mięśni, miejsce przyczepu mięśnia), 
nerwowo-mięśniowe (koordynacja śródmięśniowa i  międzymięśniowa) 
oraz energetyczne. Wszystkie wymienione czynniki ulegają wraz z  wie-
kiem niekorzystnym zmianom, co powoduje zmniejszenie możliwości or-
ganizmu. W ocenie siły mięśniowej stosowane są różne techniki pomiaro-
we: ręczna, sprężynowa, hydrauliczno-rtęciowa, pneumatyczna i metoda 
pomiaru naprężenia. Najwygodniejsze jest jej zbadanie z wykorzystaniem 
dynamometru, który dokonuje pomiaru siły ściskania ręki45.

Etiologią (przyczyną) niedożywienia mogą być patofizjologiczne czyn-
niki ryzyka, które dzielą się na cztery grupy. Pierwszą stanowi niedosta-
teczne odżywianie doustne, którego powodem może być brak łaknienia 
spowodowany chorobą (np. choroba nowotworowa, depresja), zabu-
rzenie odruchu połykania (np. zaburzenia świadomości, choroby neu-
rologiczne), trudności w  połykaniu (np. zwężenie/niedrożność przełyku, 
wpustu lub odźwiernika) oraz przeciwskazania do karmienia doustnego 
(np. operacja, uraz, porażenia, niedrożność). Drugą grupą są stany, które 
przebiegają ze znacznym przyśpieszeniem przemiany materii (hiperka-
tabolizm). Należą tu urazy wielonarządowe i  OUN (ośrodkowego układu 
nerwowego), zabiegi operacyjne, choroba poparzeniowa, posocznica, no-
wotwory przewodu pokarmowego czy ostra niewydolność oddechowa. 
Trzecia grupa to upośledzenie czynności trawienia i  wchłaniania, czego 
najczęstszą przyczyną są przewlekłe choroby przewodu pokarmowego 
oraz jego operacje, a przede wszystkim choroby przemiany materii, w tym 
cukrzyca i  nadczynność tarczycy. Ostatnią grupę, najczęściej dotyczącą 
osób w  podeszłym wieku, stanowią zaburzenia odżywiania występujące 
w  schorzeniach neurologicznych, takich jak choroba Parkinsona, Alzhei- 

45 Dyk D., Cudak E., Gutysz-Wojnicka A.: Badanie fizykalne w pielęgniarstwie. Wydawnic-
two Lekarskie PZWL, Warszawa 2016. 
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mera, dystrofie mięśniowe, miastenie, porażenia, niedowłady i stwardnie-
nie rozsiane oraz boczne zanikowe. Osobną grupę czynników etiologicz-
nych stanowią te związane z  podjętym leczeniem. Często są to skutki 
uboczne, na przykład chemio-, radio-, hormono- i antybiotykoterapii, ale 
też przyjmowanych przewlekle wszelkich innych leków. Zalicza się tu tak-
że wszelkie procedury diagnostyczne, które wymagają ograniczonego lub 
całkowitego zakazu spożywania posiłków. 

Mówiąc o niedożywieniu nie można zapomnieć także o czynnikach sy-
tuacyjnych, a więc osobistych i  środowiskowych. Polegają one na trudno-
ściach w zdobywaniu pożywienia, na co wpływ mają ograniczenia fizyczne 
i  finansowe, a  także na problemach z  żuciem pokarmu, czego powodem 
może być niedopasowana proteza czy brak zębów. Duże znaczenie odgry-
wa także zmieniony wraz z wiekiem zmysł smaku, obniżony apetyt, sekrecja 
(wydzielanie) enzymów trawiennych, zwolniona perystaltyka jelit i  stres. 

Najważniejszymi pierwotnymi następstwami niedożywienia są: obniże-
nie odporności, niedokrwistość, zaburzenia gospodarki wodno-elektroli-
towej oraz zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego (zwol-
nienie perystaltyki jelit, zmniejszenie ich masy, atrofia (zanikanie) błony 
śluzowej, zaburzenia trawienia i wchłaniania, kolonizacja jelit nieswoistymi 
bakteriami). W rezultacie pojawiają się następstwa wtórne, a więc wzrost 
częstości zakażeń, zaburzenia gojenia się ran czy problemy gastryczne. 
Stąd pacjenci cierpiący na niedożywienie wymagają dłuższego leczenia, 
a  jego efekty nie są zadawalające46.

Opieka nad seniorem z  niedożywieniem powinna opierać się na sku-
tecznym wykrywaniu problemu opartym na wnikliwej ocenie jego sta-
nu ogólnego. Jeżeli istnieje możliwość stosowania żywienia doustnego, 
należy z  niej zawsze korzystać w  pierwszej kolejności, jako naturalnej 
i  najlepszej metody odżywiania. Jeśli, z  różnych powodów, jest to nie-
możliwe, należy rozpocząć karmienie dojelitowe lub pozajelitowe, które 
należy stosować najkrócej jak jest to możliwe i w miarę możliwości starać 
się powracać do fizjologicznej drogi karmienia.

U  chorych, którzy przez jakiś czas byli karmieni przez zgłębniki, je-
junostomie, gastrostomię, PEG-a  lub dożylnie, powrót do naturalnego 
przyjmowania pokarmów musi być powolny. Karmienie doustne należy 
rozpocząć od lekkostrawnej diety i stopniowo dokładać kolejne produkty. 
Podobnie powinno się zwiększać kaloryczność i objętość posiłków. Rozpo-

46 Szczygieł B.: Niedożywienie związane z chorobą. Występowanie, rozpoznanie. Wydaw-
nictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 9–21.
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częcie po przerwie karmienia doustnego może nieść za sobą nieprzyjem-
ne dla podopiecznego doznania pod postacią problemów gastrycznych, 
takich jak uczucie przesytu po jedzeniu, niestrawność, zaparcia czy nad-
mierne gazy. Dobrze jest też powrót do naturalnego żywienia rozpocząć 
od ubogolaktozowej, ubogotłuszczowej i  lekkostrawnej diety płynnej47.

Każdy niedożywiony pacjent powinien być objęty indywidualnym 
i  długoterminowym planem żywieniowym, który musi być na bieżąco 
korygowany w  zależności od stanu podopiecznego. Celem działania jest 
stopniowe uzyskanie przez chorego masy ciała na poziomie BMI mini-
mum ≥18,5 kg/m2. W  początkowym okresie leczenia dieta powinna wy-
nosić 1200–1500 kcal i być zwiększana dziennie o 500–750 kcal, osiągając 
w rezultacie poziom 3500 kcal dziennie. Jednocześnie optymalny przyrost 
wagi ciała powinien wynosić 0,5–1,5 kg na tydzień48.

Zbyt mała podaż składników odżywczych, w tym głównie białka, zwięk-
sza ryzyko wystąpienia odleżyn i spadku napięcia mięśniowego. Ponadto, 
w  celu zapobiegania zmianom stawowo-mięśniowym oraz przykurczom 
kończyn, należy pamiętać o  uruchamianiu podopiecznego, co wiąże się 
z  koniecznością dostarczenia organizmowi dodatkowej energii i  składni-
ków odżywczych. Szybkie rozpoczęcie rehabilitacji zapobiega zniedołęż-
nieniu chorego, ale musi być ono uzupełnione prawidłowym żywieniem. 
Tylko takie działanie warunkuje optymalne wykorzystanie możliwości or-
ganizmu oraz zachowanie jego homeostazy (dobrostanu)49.

W  stosowanym u  osób niedożywionych postępowaniu należy działać 
stopniowo, starając się, by wartość energetyczna diety i waga podopiecz-
nego wzrastała powoli. Zbyt szybkie działanie może spowodować wy-
stąpienie zespołu ponownego odżywienia (zespół realimentacyjny, ang. 
refeeding syndrome – RS), który może pojawić się po zastosowaniu każde-
go rodzaju leczenia żywieniowego i prowadzić do groźnych dla życia po-
wikłań. Należą do nich: niewydolność krążenia i  oddechowa, zaburzenia 
rytmu serca, zaburzenia hematologiczne i  neurologiczne, niewydolność 
nerek czy niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego. Najważ-
niejszym powikłaniem i  często przyczyną śmierci osoby poddanej zbyt 
pospiesznej (uderzeniowej) kuracji odżywczej jest hipofosfatemia, a więc 

47 Jarosz M.: Żywienie osób w wieku starszym. Porady lekarzy i dietetyków. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

48 Ziemlański S. (red.): Normy żywienia człowieka – fizjologiczne podstawy. Wydawnic-
two Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

49 Wieczorowska-Tobis K., Kostka T., Borowicz A.M. (red.): Fizjoterapia w geriatrii. Wydaw-
nictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 18–28.
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wystąpienie znacznego niedoboru fosforanów, najczęściej na skutek dłu-
gotrwałego, nieprawidłowego odżywiania lub niedożywienia. Objawy RS 
pojawiają się zwykle 2–7 dni po rozpoczęciu prawidłowego odżywiania, 
często towarzyszą mu zaburzenia gospodarki sodowej, potasowej, ma-
gnezowej, wodnej, węglowodanowej oraz niedobory witaminowe50.

Powolny przyrost masy ciała jest ważny także ze względów psycholo-
gicznych. Pacjenci zmagający się z zaburzeniami odżywiania boją się tycia 
i  szybki przyrost wagi mógłby spowodować odmowę dalszego leczenia. 
Póki nie osiągnie się wyznaczonej wagi, składniki odżywcze są mniej 
istotne. Przywrócenie odpowiedniej wagi jest niezbędnym warunkiem 
zdrowienia pacjenta i możliwości zaangażowania w  inne formy leczenia. 

Podsumowanie

Zarówno starsze osoby z  nadwagą jak i  te, których masa ciała jest za 
mała, stanowią problem opiekuńczy. W obu przypadkach może dojść do 
pojawienia się poważnych komplikacji zdrowotnych, które znacząco wpły-
ną na obniżenie jakości życia podopiecznych i  mogą prowadzić do jego 
skrócenia.

W ramach profilaktyki i  leczenia należy zadbać o jak najszybsze wpro-
wadzenie zasad prawidłowego żywienia u  osób w  wieku podeszłym czy 
niesamodzielnych. Wczesna modyfikacja nieprawidłowych zachowań 
może opóźnić lub zniwelować wiele powikłań. Nawet u  osób, u  których 
nie toczą się procesy chorobowe, sprawność organizmu zmniejsza się 
wraz z  upływem lat, a  u  podopiecznych ze schorzeniami o  charakterze 
przewlekłym często pojawia się konieczność otoczenia ich długotermino-
wą i  całościową opieką. Osoby unieruchomione i  z  wielochorobowością 
wymagają specjalistycznego odżywiania, które chroni przed pogorsze-
niem stanu ich zdrowia. W  każdej sytuacji długotrwała niepełnospraw-
ność wywiera negatywny wpływ na zdrowie podopiecznego, w  wyniku 
czego dochodzi do ogólnego osłabienia organizmu, spadku napięcia mię-
śni i ich zaniku, nasilenia się osteoporozy, powstania odleżyn, pojawienia 
się infekcji dróg oddechowych czy układu moczowego. 

Prawidłowe żywienie wymaga zbilansowania energii, a  więc utrzy-
mania równowagi między ilością energii dostarczonej z  pokarmem a  jej 

50 Marinella M.A.: The refeeding syndrome and hypophosphatemia. Nutr. Rev. 2003; 61: 
320–323. 
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wydatkowaniem. Prawidłowe żywienie osób niesamodzielnych powinno 
opierać się na zasadach nowej piramidy żywienia, gdzie przeważać powin-
ny produkty znajdujące się w jej dolnej części. W ramach przeciwdziałania 
niedożywieniu, nadwadze i otyłości powinno się dla każdego podopiecz-
nego obliczać dzienne racje pokarmowe, które określają rodzaje i  ilości 
produktów, jakie powinny być spożyte przez daną osobę w  ciągu dnia, 
aby zaspokoić jej potrzeby energetyczne i  pokryć zapotrzebowanie na 
wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Całodzienną rację pokarmo-
wą należy rozdzielić na poszczególne posiłki, aby każdy z nich był zrów-
noważony pod względem zawartości energii i składników pokarmowych. 
Posiłki powinny być serwowane 4–6 razy dziennie, w równych odstępach 
czasu (około 3 godziny), aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie skład-
ników pokarmowych z pożywienia. 

W  razie konieczności podejmowane kroki powinny być dodatkowo 
wspomagane przez zastosowanie działań psychoterapeutycznych. Opie-
rają się one na edukacji podopiecznego polegającej na wytłumaczeniu 
konsekwencji nieprawidłowego odżywiania oraz zasad proponowanej 
diety, a także stworzeniu odpowiedniej motywacji potrzebnej do kontroli 
masy ciała. Istotne jest rozpoznanie przyczyn i mechanizmów przyjmowa-
nia zbyt dużych lub zbyt małych porcji jedzenia, a  następnie opracowa-
nie strategii radzenia sobie z  niepożądanymi zachowaniami. Ich analiza, 
a  także zrozumienie emocji związanych z  żywieniem stanowi podstawę 
wsparcia w utrzymaniu zmodyfikowanej diety.
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Izabela Wróblewska

OpieKUn OSObY STARSzeJ 
– SKUTKi pSYCHOlOGiCzne  
i FizYCzne DŁUGOTRWAŁeJ OpieKi 
nAD bliSKiM

Wstęp

Wydłużenie się przeciętnego czasu trwania (PTŻ) oraz dalszego trwa-
nia życia (DTŻ) ludzkiego, mniejsza dzietność, a  także zmiany społeczne, 
w tym migracje, spowodowały zwiększenie się liczby osób w podeszłym 
wieku wymagających opieki. Starość jest okresem nagromadzenia się 
wielu niekorzystnych zmian związanych z  procesem starzenia się, a  tak-
że występującą zazwyczaj w  tym okresie wielochorobowością. Przebieg 
tych zmian jest różnorodny i  zależny od wielu czynników osobniczych, 
środowiskowych i genetycznych.

W  grupie seniorów znajdują się osoby w  dobrym stanie ogólnym, 
a  także takie, które są całkowicie zależne od opieki osób trzecich.

Świadczenie osobom w  podeszłym wieku usług pielęgnacyjnych 
w  dużej mierze staje się udziałem ich najbliższych. Sytuacja ta jest 
spowodowana trudnościami w  dostępie do ośrodków opiekuńczych, 
w tym wydłużonym czasem oczekiwania na miejsce, ale także brakiem 
akceptacji społecznej na oddanie starszej osoby do tego typu ośrod-
ków. Co przy tym ważne, instytucjonalizacja opieki jest jednym z czyn-
ników pogorszenia jakości życia seniora i kierowanie do placówki cało-
dobowego pobytu powinno być ograniczone wyłącznie do osób, które 
nie są w stanie funkcjonować samodzielnie w środowisku zamieszkania. 
Seniorzy o  ograniczonej sprawności, ale mogący funkcjonować w  wa-
runkach domowych, powinni być objęci wsparciem mającym na celu 
umożliwienie im życia w  znajomym otoczeniu jak najdłużej. Niestety 
zakres pomocy środowiskowej w  Polsce wciąż jeszcze jest niewystar-
czający. 
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W  rezultacie głównymi opiekunami seniorów stają się współmałżon-
kowie, dzieci czy wnuki. Często są to osoby niemające odpowiedniego 
przygotowania do sprawowania opieki na odpowiednim poziomie, która 
staje się dla nich poważnym obciążeniem psychicznym, fizycznym i finan-
sowym. Dlatego poruszając problemy dotyczące osób starszych należy 
zwrócić szczególną uwagę na ich nieformalnych opiekunów, którzy są 
najlepszymi towarzyszami dla swoich bliskich, w znacznym stopniu odcią-
żają zinstytucjonowane systemy opiekuńcze i  obniżają społeczne koszty 
związane z opieką nad seniorami. Jednak przede wszystkim przyczyniają 
się do poprawy jakości życia seniorów, którzy mogą pozostać w  najbar-
dziej sprzyjającym im środowisku własnego domu, w otoczeniu rodziny.

Obserwowane współcześnie starzenie się ludności całego świata nie 
jest procesem nieoczekiwanym. Demografowie od wielu lat przewidywali, 
że nastąpi nagły przyrost osób powyżej 65 roku życia. Sytuacja ta ma 
kilka powodów, wśród których znajduje się wydłużenie życia ludzkiego, 
zmniejszona dzietność oraz procesy migracyjne1.

Okres starości człowieka często wiąże się ze stereotypem osoby star-
szej jako niepełnosprawnej i  niepełnowartościowej. Tymczasem senio-
rzy stanowią niejednorodną grupę społeczną, w której obecnie za wiek 
graniczny uznaje się 65 rok życia i  wyróżnia się trzy etapy starości – 
„młodych starych” (trzeci wiek), „starszych starszych” (czwarty wiek) oraz 
osoby długowieczne2. Na każdym z  tych etapów można spotkać osoby 
sprawne fizycznie i  psychicznie oraz aktywne społecznie, jak również 
takie, które wymagają pełnej, holistycznej, wieloaspektowej opieki.

Należy także pamiętać, że starość ma wielowymiarowy charakter. Nie 
może być rozpatrywana jedynie z biologicznego punktu widzenia. Często 
wiek kalendarzowy seniora jest rozbieżny z jego wiekiem medycznym czy 
społecznym. Fakt, że starość jest najdłuższym okresem w  życiu człowie-
ka, powoduje znaczącą różnorodność w stanie zdrowia osób zaliczanych 
do tej grupy społecznej. Wśród nich znajduje się coraz większy odsetek 
seniorów powyżej 80 r.ż., co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia 
problemu zależności funkcjonalnej. 

1 Nyce S.A., Schieber S.J.: Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw. PWN, 
Warszawa 2011, s. 138–161.

2 Błędowski P.: Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego sta-
rzenia się ludności Polski do roku 2035. W: Mossakowska M., Wiecek A., Błędowski P. (red.): 
Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w Pol-
sce. Termedia, Poznań 2012, s. 11.
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Skutki psychologiczne i fizyczne długotrwałej opieki nad 
bliską osobą starszą 

Osoby starsze, chorujące na choroby przewlekłe, wymagają najczęściej 
pomocy we wszystkich czynnościach. Oznacza to konieczność pomocy 
w  wykonywaniu złożonych czynności dnia codziennego, takich jak: ko-
rzystanie z  telefonu, wyjście na spacer, robienie zakupów, wykonywanie 
prac domowych, przygotowywanie i  przyjmowanie leków i  samodzielne 
zarządzanie pieniędzmi (skala Lawtona – IADL). Z  czasem pomoc staje 
się także niezbędna w  podejmowaniu podstawowych zadań, takich jak 
mycie, ubieranie, rozbieranie, pomoc w korzystaniu z  toalety, wstawaniu 
z łóżka i przemieszczaniu się na fotel, jedzeniu i kontrolowaniu wydalania 
moczu i stolca (skala Katza – ADL). Czynności te są powtarzane wielokrot-
nie w  ciągu dnia i  w  zależności od stanu zdrowia podopiecznego mogą 
zajmować różną ilość czasu i  wymagać odpowiedniej siły fizycznej. Po-
winny być wykonywane z wykorzystaniem zasad ergonomiki i wszelkich 
urządzeń pomocniczych, choć nawet wtedy mogą być niewykonalne dla 
pojedynczego opiekuna3.

Stopniowa utrata samodzielności w wykonywaniu przez seniorów co-
dziennych czynności może mieć swoje podłoże w tzw. Wielkich Zespołach 
Geriatrycznych (WZG), do których zalicza się nietrzymanie zwieraczy (mo-
czu, stolca), upadki i zaburzenia lokomocji, zespoły otępienne, upośledze-
nie wzroku i słuchu, depresję, zespół słabości i zespół jatrogenny4. Drugim 
istotnym problemem uzależnienia od opieki innych osób jest zwiększone 
występowanie u  osób w  podeszłym wieku chorób przewlekłych, które 
w  znaczny sposób mogą pogarszać ich samopoczucie, utrudniać samo-
dzielne zaspokajanie potrzeb, zwiększać zapotrzebowanie na pomoc ze 
strony rodziny, grup nieformalnych oraz służb pomocy społecznej i opieki 
zdrowotnej, a  tym samym obniżać jakość życia5.

Występowanie u  osoby w  podeszłym wieku co najmniej trzech prze-
wlekłych procesów chorobowych oznacza wielochorobowość (polipato-
logię), która z  kolei jest ściśle związana z  wielolekowością. Jak wykazują 

3 Schiefele J., Staudt I., Dach M.M.: Pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Medycz-
ne Urban & Partner, Wrocław 2007, s. 4–6.

4 Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Pod-
ręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 237–
264.

5 Zboina B.: Jakość życia osób starszych. Stowarzyszenie Nauka Edukacja Rozwój, Ostro-
wiec Świętokrzyski 2008, s. 17.
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badania prowadzone na grupach osób starszych ryzyko ograniczenia 
sprawności funkcjonalnej wzrasta wraz z  liczbą występujących chorób 
i  jest ono szczególnie wysokie u seniorów powyżej 80 r.ż. ze względu na 
znaczne zmniejszenie rezerwy czynnościowej wszystkich narządów. Typo-
wą cechą dla wielochorobowości jest współwystępowanie chorób soma-
tycznych i psychicznych, co stanowi dodatkową trudność diagnostyczną, 
może skutkować tzw. cyklami i  kaskadami geriatrycznymi, a  także wa-
runkować zwiększone zaangażowanie opiekunów. Kaskady geriatryczne 
dotyczą sytuacji, gdzie czasami obiektywnie niewielkie zaburzenia pro-
wadzą do poważnych skutków, w tym nawet śmierci. Jest to np. upadek, 
niedożywienie, zaburzenia słuchu i  wzroku itp. Ich pojawienie się może 
w krótkim czasie znacznie obniżyć jakość życia seniora. Z kolei cykle sta-
nowią tzw. błędne koło. Przykładem może być obniżony nastrój, który 
prowadzi do izolacji seniora, a  ta pogłębia złe samopoczucie itp.6

Pojawiająca się w  rodzinie choroba nie dotyczy tylko samego pacjen-
ta, ale także wszystkich osób z  jego otoczenia. Długotrwałe zmaganie 
się z nią może powodować powstawanie zaburzeń u samych opiekunów. 
Zdarza się, że są oni zmuszeni do rezygnacji ze swojego dotychczasowego 
życia i koncentracji działań na pomocy najbliższym. Towarzysząc cierpie-
niu, sami często doświadczają negatywnych uczuć, w tym złości, poczucia 
skrzywdzenia, braku akceptacji czy niesprawiedliwości. W  konsekwencji 
mogą popadać w apatię, a nawet depresję i wycofują się z życia społecz-
nego, co dodatkowo pogłębia ich izolację7.

Okres opieki nad osobą chorą uznaje się za sytuację kryzysową w życiu 
rodziny. Zaburza ona równowagę społeczno-psychologiczno-biologiczną, 
uruchamia charakterystyczne dla danej jednostki strategie nawykowe, 
które w  sytuacji długotrwałego obciążenia mogą nie być wystarczające. 
Powstały kryzys może prowadzić do działań dezadaptacyjnych (nieumie-
jętności przystosowania się do nowej, zmienionej sytuacji), negatywnych 
efektów zdrowotnych i pogorszenia jakości życia, a w niej funkcjonowania 
w  obszarze społecznym, rodzinnym i  zawodowym8. Rodziny opiekujące 

6 Wieczorowska-Tobis K.: Specyfika pacjenta starszego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2006, s. 18–27.

7 Paczkowska A., Krakowiak P., Stachowska B.: Problemy, konflikty, ich rozwiązywanie 
i  zakończenie współpracy w  wolontariacie. W: Krakowiak P., Modlińska A., Binnebesel J.: 
Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego. Fundacja Hospicyjna. Hospicjum to 
też życie. Gdańsk 2009, s. 169–192.

8 Pinquart M., Sorensen S.: Differences between caregivers and noncaregivers in psycholo-
gical health and physical health: a meta-analysis. Psychol Aging. 2003; 18: 250–267.
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się chorym są nie tylko obciążone zadaniami wynikającymi z  opieki, ale 
także poprzez rezygnację z  innych relacji w życiu osobistym9.

Bywa, że członkowie rodziny nie są w  stanie przygotować się do kry-
zysu polegającego na pojawieniu się w  ich bliskim otoczeniu osoby nie-
samodzielnej, ponieważ zaistniała sytuacja jest pełnym zaskoczeniem, 
a także dlatego, że nigdy nie wiadomo, w jaki sposób członkowie rodziny 
zachowają się w  zupełnie nowej, ekstremalnej dla nich rzeczywistości. 
Rozważania teoretyczne, jakie każdy człowiek toczy wewnętrznie, nie po-
wodują, że jest przygotowany na zaistnienie realnej sytuacji stresującej. 
Taki typ kryzysu może spowodować dysfunkcję rodziny, a nawet jej trwałe 
rozbicie. W  każdej rodzinie i  w  stosunkach międzypokoleniowych, jakie 
w niej zachodzą, potrzebny jest zdrowy rozsądek, sprawiedliwość, a także 
duża kultura, takt i  dyplomacja. Jeżeli wszyscy członkowie rodziny prze-
strzegają tych zasad, a  równowaga pomiędzy oczekiwaniami a możliwo-
ściami jest zachowana, rzadko dochodzi do konfliktów10.

W  sytuacji, gdy w  rodzinie zachowana jest wspólnota międzypokole-
niowa, istnieje możliwość, by dzieci bezpośrednio opiekowały się swoimi 
rodzicami. Jest to najkorzystniejsza sytuacja nie tylko dla seniora, ale także 
i dla młodszych pokoleń. Cykl życia rodzinnego opiera się na wzajemnym 
wsparciu – początkowo to rodzice udzielają niesamodzielnym dzieciom 
wsparcia i  opieki, by z  czasem znaleźć się w  roli osób potrzebujących 
pomocy ze strony swych dorosłych już dzieci. 

Model rodziny wielopokoleniowej, który przez wiele lat był dominującym 
w  Polsce, jest idealnym miejscem do rozwoju prawidłowych więzi rodzin-
nych. Niestety współczesne czasy, w tym zmiana i wydłużenie godzin pracy, 
zwiększenie odległości pomiędzy miejscem pracy a  zamieszkania, a  przede 
wszystkim wydłużenie życia spowodowały, że rodzina przestaje móc spełniać 
swoje podstawowe funkcje, w  tym jedną z  najważniejszych – opiekuńczą. 
Jest to szczególnie widoczne, gdy u seniorów występują schorzenia wymaga-
jące ciągłej, całodobowej opieki. Młodsze pokolenia, pracujące czynnie zawo-
dowo, nie są w stanie w pełni zaspokoić potrzeb seniorów. Stają wtedy przed 
dylematem czy oddać swoich rodziców do ośrodków opieki czy spróbować 
podporządkować swoje życie stanowi ich zdrowia11.

9 Kotowska I.: Zmiany modelu rodziny Polska – kraje europejskie, Polityka Społeczna 
2002; 4: 2–7. 

10 Kawula S., Brągiel J., Janke A.: Pedagogika rodziny obszary i panorama problematyki, 
Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 364. 

11 Kosmala K., Kloszewska I.: The burden of providing care for Alzheimer’s disease patients 
in Poland. Int J Geriatr Psychiatry 2004; 19: 191–193.
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W  praktyce osobami starszymi w  rodzinie najczęściej zajmują się ko-
biety (żony, córki, wnuczki, synowe). Przeprowadzane badania wykazały, 
że są one bardziej obciążone i  wykazują wyższy poziom odczuwanego 
stresu niż mężczyźni, szczególnie jeśli są to kobiety w podeszłym wieku, 
o  niskim statusie materialnym i  społecznym, gorszym fizycznym i  psy-
chicznym stanie zdrowia i mające mniej zażyłą relację z podopiecznym12. 
Dodatkowo większe obciążenie obserwuje się u opiekunów, którzy mają 
mniejsze wsparcie rodzinne i  społeczne lub wcale go nie otrzymują13.

W  sytuacji, gdy dodatkowo opiekunowie nie mogą liczyć na wspar-
cie instytucjonalne, doświadczają izolacji społecznej i  stygmatyzacji, co 
skutkuje poczuciem opuszczenia i  osamotnienia14. Jednocześnie proble-
my opiekunów osób niesamodzielnych są tematem rzadko poruszanym 
zarówno przez nich samych, jak i przez przedstawicieli ochrony zdrowia, 
których uwaga jest zazwyczaj w całości skupiona na pacjencie15.

W  literaturze angielskojęzycznej opiekunowie są często nazywani „za-
pomnianymi pacjentami” (ang. forgotten patients), w  Polsce nie istnieje 
specjalne nazewnictwo dla tej grupy osób. Tymczasem problemy niefor-
malnych opiekunów, dla których nowa sytuacja, w jakiej się znaleźli, czę-
sto wykracza poza możliwości adaptacyjne, przyczyniają się do doświad-
czania długotrwałego stresu. Jego nasilenie jest wyższe niż w  populacji 
ogólnej, a  w  efekcie dochodzi do pogorszenia się ich zdrowia psychicz-
nego i fizycznego16.

W  tak ciężkiej sytuacji dobrym rozwiązaniem byłoby umożliwienie 
opiekunom odpoczynku poprzez udzielenie im wsparcia przez innych 
przedstawicieli rodziny i  znajomych. Innym rozwiązaniem, umożliwiają-
cym wypełnienie powstałej luki w opiece nad człowiekiem starszym wy-
magającym całodobowego wsparcia, mogłoby być czasowe umieszczenie 
w  prowadzonej na odpowiednim poziomie placówce opiekuńczej (tzw. 

12 Bruce J.M., McQuiggan M., Williams V.: Burden among spousal and child caregivers of 
patients with mild cognitive impairment. Dement Geriatr Cogn Disord. 2008; 4: 385. 

13 Beach S.R., Schulz R., Williamson G.M., Miller L.S., Weiner M.F. et al.: Risk factors for 
potentially harmful informal caregiver behavior. J Am Geriatr Soc. 2005; 53: 255–261.

14 Coen R.F., O’Boyle C.A., Coakley D., Lawlor B.A.: Individual quality of life factors distin-
guishing low-burden and high-burden caregivers of dementia patients. Dement Geriatr Cogn 
Disord. 2002; 13: 164–170.

15 Maj M., Sartorius N.: Dementia, second edition. Psychosocial Intervention for demen-
tia. Wiley 2000; 279–338.

16 Rachel W., Datka W., Zyss T., Zięba A.: Wpływ sprawowania długotrwałej opieki na stan 
zdrowia opiekunów pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera. Przegląd Lekarski 2014; 
12: 703–706.
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urlop opiekuńczy)17. Niestety niewielu opiekunów ma możliwość skorzy-
stania z  tej formy odciążenia. Raport Instytutu Rozwoju Służb Społecz-
nych (IRSS) z 2010 roku donosi, że jedynie 18% respondentów przyznało, 
że może liczyć na realną pomoc w  sprawowaniu opieki nad starszymi 
członkami swoich rodzin pod postacią umieszczenia ich w ośrodku opie-
kuńczym. Jednocześnie aż 64% wyraziło chęć skorzystania z takiej pomo-
cy, która w obecnej chwili jest praktycznie nierealna.

Zgodnie z  przepisami placówki opiekuńcze gwarantują pacjentom 
warunki, jakich rodzina nie jest w  stanie zapewnić. Bieżący dostęp do 
pielęgniarek, systematycznej rehabilitacji, a  w  niektórych ośrodkach do 
lekarzy, przyczynia się do wydłużenia życia pensjonariuszy i poprawy ich 
komfortu. Ośrodki te mogą być traktowane jako rozwiązanie czasowe, 
gdzie podopieczny trafia na krótki, kilkutygodniowy pobyt, po czym wra-
ca do środowiska domowego. Okres jego pobytu w  ośrodku może być 
wykorzystany przez opiekuna na odpoczynek od dotychczasowych obo-
wiązków związanych z pielęgnacją chorego.

Opiekunowie osób niesamodzielnych mogą się starać o przyjęcie swo-
jego podopiecznego do domu pomocy społecznej (DPS), zakładu opie-
kuńczo-leczniczego (ZOL), zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego (ZPO), 
placówek dziennego pobytu, ośrodków wsparcia lub środowiskowych 
domów samopomocy. Mogą także korzystać z innych form opieki długo-
terminowej, udzielanej w miejscu zamieszkania. Oprócz tego mają do dys-
pozycji warsztaty terapii zajęciowej, oraz możliwości korzystania z usług: 
higienicznych i  pralniczych, wypożyczenia specjalistycznego sprzętu re-
habilitacyjnego czy całodziennego wyżywienia. 

Świadczenia opiekuńcze i  pielęgnacyjne są udzielane w  miejscu za-
mieszkania seniora, a  szczegółowymi informacjami na ten temat dys-
ponują ośrodki pomocy społecznej (OPS) i  placówki finansowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Niestety, w praktyce skala wszystkich świad-
czeń dostosowana jest do możliwości świadczeniodawców, a nie do fak-
tycznych potrzeb osób niesamodzielnych i  ich opiekunów. Występuje 
wyraźna dysproporcja pomiędzy rzeczywistym stanem realizacji usług 
w obszarze wsparcia dla osób starszych i ich opiekunów a postulowanym 
poziomem zaspokajania tego rodzaju potrzeb. 

Wśród wymienionych typów instytucji w  Polsce najliczniejszą grupę 
stanowią domy pomocy społecznej dla osób starszych, a także domy po-

17 Wróblewska I., Steciwko A.: Różnice i podobieństwa w sprawowanej opiece nad osoba-
mi starszymi przebywającymi w ośrodkach opieki w Polsce i we Francji. Gerontologia Polska 
2012; 20(1): 22–27.
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mocy społecznej z miejscami dla osób starszych oraz środowiskowe domy 
samopomocy dla osób starszych cierpiących na zaburzenia psychiczne. 
Niemniej ich liczba wciąż jest zbyt mała, co oznacza, że istnieje realny 
problem ze znalezieniem wolnego miejsca dla osoby wymagającej opieki. 
Będzie on w  najbliższych latach narastał ze względu na zwiększanie się 
liczby seniorów, wśród których stosunkowo najwięcej jest osób o ograni-
czonej samodzielności oraz ze względu na malejącą zdolność rodziny do 
zapewnienia zgodnej z oczekiwaniami opieki oraz pielęgnacji.

Równie niezadawalająco wygląda pomoc dla rodzin osób niesamo-
dzielnych, zwłaszcza organizacja odpoczynku czy możliwości wyjazdu. 
Badania przeprowadzone na terenie całego kraju wykazują, że jedynie 
3% opiekunów potwierdziło organizowanie takiego wsparcia oraz pomo-
cy psychologicznej dla rodzin. Widoczny jest tu zdecydowany niedostatek 
wsparcia i  pomocy dla rodzin czy ich poszczególnych członków, którzy 
opiekują się osobami starszymi, niesamodzielnymi bądź przewlekle cho-
rymi18.

Zupełnie osobną kwestią jest problem psychologiczno-emocjonalny 
związany z decyzją o czasowym lub docelowym umieszczeniu osoby nie-
samodzielnej w całodobowej placówce opiekuńczej, a dotyczący zarówno 
dzieci, jak i  ich rodziców. Dzieci mogą czuć się winne i  pełne wyrzutów 
sumienia w  związku z  podjętą decyzją, przy jednoczesnym odczuwa-
niu spokoju, wynikającego z  pewności zapewnienia rodzicom fachowej 
opieki, na poziomie przewyższającym ich możliwości. Natomiast rodzice 
mogą czuć się opuszczeni, niechciani i  niekochani, mając jednocześnie 
zapewniony wysoki standard bytowy i towarzystwo równolatków. Podję-
cie decyzji o  umieszczeniu niesamodzielnego seniora w  placówce nigdy 
nie jest łatwe i  wiąże się z  dużym stresem zarówno dla podopiecznego, 
jak i dla opiekuna. 

Powyższy dylemat jest w  dużej mierze specyficzny dla naszego na-
rodu. To my, Polacy, borykamy się z  wewnętrznymi sprzecznościami do-
tyczącymi losów naszych rodziców. W  krajach zachodniej Europy, gdzie 
więzi rodzinne są słabsze, a  jednostka jest wartością samą w  sobie, co 
jest jej wpajane od najmłodszych lat, dzieci nie mają tak dużych proble-
mów moralnych co do decyzji o umieszczeniu rodzica w ośrodku opieki. 
W  kulturze zachodniej rzadko spotyka się z  dylematem, czy wybrać dla 
osoby starszej dom opieki czy opiekę w  domu. Częściej jest to pytanie 

18 Raport Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Instytucje wobec potrzeb osób star-
szych. Warszawa 2010.
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dotyczące kwestii, którą placówkę opiekuńczą wybrać, niż czy w ogóle ją 
wybierać. To podejście wydaje się być niezwykle rzeczowe i  racjonalne, 
a  zinstytucjonalizowana opieka optymalną. Jednak w  praktyce okazuje 
się, że seniorzy wolą przebywać nawet w gorszych warunkach, ale bliżej 
swojej rodziny19.

Opisywany problem staje się dodatkowo złożony, gdy weźmie się 
pod uwagę obserwowane obecnie, a  niewystępujące do tej pory zjawi-
sko, polegające na świadczeniu opieki swoim długowiecznym rodzicom 
przez dzieci, które już same stały się osobami w  zaawansowanym wie-
ku. Opiekunowie ci zazwyczaj sami wymagają już opieki, a  obowiązki, 
którym próbują podołać, są często ponad ich siły i  możliwości. Obecnie 
wielu seniorów nie może liczyć na bezpośrednią pomoc swoich dzieci, co 
powoduje, że starsi małżonkowie intensywniej zaczynają opiekować się 
sobą wzajemnie. W  przypadku, gdy jedno z  nich jest w  lepszym stanie 
zdrowotnym, w naturalny sposób zaczyna opiekować się swoim towarzy-
szem. W  rezultacie wykonuje prace, które są dla niego zbyt obciążające 
fizycznie, psychicznie i  finansowo. Obowiązki te mają też swoje bezpo-
średnie przełożenie na pogorszenie się stanu zdrowia opiekuna, u które-
go zazwyczaj występują już zmiany związane z wiekiem.

Całodobowa opieka nad osobą niepełnosprawną często powoduje ogra-
niczenie, a nawet rezygnację z własnych dążeń współmałżonka. Narzuca 
odpowiednie, podporządkowane choremu postępowanie i  przesuwa na 
dalszy plan zdrowie opiekuna. W rezultacie dochodzi do pogłębienia się 
już występujących czy pojawienia się nowych chorób, które z braku czasu 
mogą nie być odpowiednio diagnozowane i leczone. W dłuższej perspek-
tywie dochodzi do sytuacji, w której tempo pojawienia się niepokojących 
objawów u obu osób jest szybsze niż w przypadku, gdyby otrzymali oni 
pomoc z  zewnątrz. Okazuje się wtedy, że seniorzy wymagają znacznej 
pomocy w  codziennym funkcjonowaniu. Zjawisko to potęguje potrzebę 
umieszczenia tych osób w ośrodku opieki, co z kolei może być przyczyną 
pogorszenia się ich bio-psycho-społecznego stanu. 

Niezależnie od tego, kto zajmuje się osobą w podeszłym wieku, opiekun 
może doświadczać krótko- i długotrwałych skutków psychologicznych i fi-
zycznych. Ze względu na to, że w polskich warunkach opiekunami seniorów 
są najczęściej członkowie ich rodzin, a więc osoby często nieprzygotowane 

19 Wróblewska I., Steciwko A.: Różnice i podobieństwa w sprawowanej opiece nad osoba-
mi starszymi przebywającymi w ośrodkach opieki w Polsce i we Francji. Gerontologia Polska 
2012; 20(1): 22–27.



134Op ieKA  nAD  STARSzĄ  OSObĄ  n ieS AMODzielnĄ

do tego formalnie, mogą one mieć problemy z radzeniem sobie z zaistnia-
łym przeciążeniem20. Zarówno przemęczenie fizyczne, jak i psychiczne jest 
ściśle związane z czasem trwania opieki. O ile krótkotrwały stres może mieć 
pozytywne oddziaływanie na ludzki organizm i  objawiać się jego zwięk-
szonymi możliwościami, o  tyle długotrwałe napięcie ma jedynie ujemne 
konsekwencje21. Ze względu na powszechność jego występowania znalazł 
on w literaturze specjalne nazewnictwo. Wpływ choroby podopiecznego na 
opiekuna opisywany jest jako burden (ang.) – ciężar, brzemię, a negatywne 
zmiany zachodzące w  obszarze jakości życia opiekuna jako deterioration 
quality of life (ang.) – pogorszenie jakości życia22.

W  opisie stresu dotyczącego opiekunów osób niesamodzielnych 
można posłużyć się modelem stres/zdrowie (ang. stress/health model), 
w  którym wyróżnia się dwie podstawowe grupy czynników go wywo-
łujących. Do pierwszej zalicza się zmiany w  funkcjonowaniu seniora 
wynikające z upośledzenia funkcji poznawczych, zaburzeń zachowania, 
objawów psychotycznych i  afektywnych (emocjonalnych), w  tym agre-
sję, zaburzenia rytmu okołodobowego, pobudzenie, urojenia i  halucy-
nacje. Należy tu także uwzględnić postęp choroby i  związaną z  tym 
konieczność zwiększenia zaangażowania w sprawowaną opiekę poprzez 
wzrost nakładów na organizację dodatkowej opieki czy wzmożenie wy-
siłku fizycznego23.

Szczególnie stresującymi sytuacjami są nagłe zdarzenia, a wśród nich 
incydenty medyczne, problemy orientacyjne, skutkujące np. błądzeniem 
czy zaburzenia społeczne polegające na zbyt dużym lub zbyt małym 
zaufaniu do innych osób. Do drugiej grupy czynników wywołujących 
stres należą zmiany dotyczące jakości relacji między podopiecznym 
a  opiekunem. Mowa tu o  poczuciu straty bliskiej osoby, braku kon-
troli nad sytuacją, pojawiających się na tym tle konfliktów rodzinnych, 
braku wsparcia ze strony rodziny i  instytucji, problemach finansowych 
i  w  funkcjonowaniu zawodowym oraz społecznym wynikające z  prze-
męczenia opiekuna24.

20 Schulz R.: Psychiatric and physical health effects of family caregiving: treatment and 
prevention. IPA “Path to Prevention”. Int Psychogeriatr. 2009; 21: 5. 

21 Rabins P.V., Black B.: Measuring quality of life in dementia: purposes, goals, challenges 
and progress. Int Psychogeriatr. 2007; 3: 401–407. 

22 Sorrell J.M.: Caring for the Caregivers. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 2007; 11: 17–20.
23 Goode K., Haley W., Roth D., Ford G.: Predicting longitudinal changes in caregivers phy-

sical and mental health: a stress process model. Health Psychology. 1998; 17: 190–198.
24 Frank J.B.: Evidence for grief as the major barrier faced by Alzheimer caregivers: a quali-

tative analysis. Am J Alzheimer’s Dis Other Demen. 2008; 22: 516–527.
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Opiekunowie różnie radzą sobie z  zaistniałymi sytuacjami, co jest zależ-
ne od czynników zewnętrznych i wewnętrznych, takich jak: typ osobowości, 
umiejętności adaptacyjne, mechanizmy radzenia sobie z  trudnymi, stresu-
jącymi sytuacjami, poziom wiedzy, a  także możliwości uzyskania pomocy 
zewnętrznej25. Skutki przewlekłego stresu są mierzalne, ponieważ w sytuacji 
doświadczania długotrwałych stanów patologicznych dochodzi do aktywiza-
cji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza26. W rezultacie u opiekunów docho-
dzi do nadmiernego wydzielania hormonów kory nadnerczy (hiperkortylo-
zemia), a w konsekwencji do zaburzeń rytmu dobowego wydzielania ACTH 
(hormon adrenokortykotropowy), kortyzolu i katecholaminy kortyzonu. Stres 
powoduje także pobudzenie sympatycznego układu nerwowego z  nadre-
aktywnością i wzrostem stężenia epinefryny, a także zmiany w układzie ser-
cowo-naczyniowym i  immunologicznym, które mają negatywny wpływ na 
zdrowie osób sprawujących opiekę. W rezultacie mogą u nich wystąpić do-
tychczas niezdiagnozowane choroby somatyczne i zaburzenia psychiczne, co 
zwiększa prawdopodobieństwo nagłego zgonu27.

Dodatkowym objawem stresu obserwowanym u osób opiekujących się 
osobami niesamodzielnymi jest nadaktywność płytek krwi oraz podwyż-
szony poziom D-dimerów, które stanowią zwiększone ryzyko chorób ukła-
du sercowo-naczyniowego28. Objawy te, w połączeniu z długim okresem 
opieki nad podopiecznym, powodują pogorszenie się stanu somatyczne-
go, a  to z  kolei wpływa na obniżenie odporności na stres29. Ten ostatni 
może przyczynić się do pojawienia się depresji, która u  osób sprawują-
cych opiekę nad seniorami, ze względu na zaniedbywanie własnego stanu 
zdrowia i  brak czasu, może prowadzić do poważnych i  nieodwracalnych 
konsekwencji zdrowotnych30. Obniżenie nastroju i  depresja występująca 

25 Kalfos M., Jaracz K.: Radzenie sobie ze stresem i zachowania zdrowotne w kontekście 
pielęgnowania. W: Wołowicka L. (red.): Jakość życia w naukach medycznych. Dział Wydaw-
nictw Uczelnianych Akademii Medycznej, Poznań 2001, s. 42–45.

26 Wahbeh H., Kishiyama S.S., Zajdel D., Oken B.S.: Salivary cortisol awakening response in mild 
Alzheimer disease, caregivers, and noncaregivers. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2008; 22: 181–183.

27 Schulz R., Martire L.M.: Family Caregiving of persons with dementia: prevalence, health 
effects, and support strategies. J Geriatr Psychiatry. 2004; 12: 240–249.

28 Aschbacher K., Roepke S.K., von Känel R., Mills P.J., Mausbach B.T. et al.: Persistent 
versus transient depressive symptoms in relation to platelet hyperactivation: A  longitudinal 
analysis of dementia caregivers. J Affect Disord. 2009; 1: 80–87.

29 Vitaliano P.P., Zhang J., Seaman J.M.: Is caregiving hazardous to one’s physical health? 
A meta-analysis. Psychol Bull. 2003; 129: 946–972.

30 Roth D.L., Ackerman M.L., Okonkwo O.C.: The fourfactor model of depressive symp-
toms in dementia caregivers: a structural equation model of ethnic differences. Psychol Aging 
2008; 23: 567–576.
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u opiekunów w trakcie sprawowania przez nich opieki źle rokuje także na 
przyszłość, ponieważ przyczynia się do przeżywania przedłużonej żałoby 
po oddaniu podopiecznego do domu opieki lub jego śmierci31. 

Zaniedbania opiekunów wobec własnej osoby mogą przybierać postać 
nieracjonalnego odżywiania, braku snu czy rozpoczęcia lub zwiększenia 
stosowania używek. W rezultacie mogą objawić się dotąd niezdiagnozo-
wane schorzenia, takie jak cukrzyca czy choroba wieńcowa. Także wspo-
mniana wcześniej przewlekła hiperkortyzolemia może przyczynić się do 
zaburzeń funkcji poznawczych u  opiekunów, a  w  rezultacie do wzrostu 
ryzyka otępienia32.

Pogorszenie się stanu fizycznego i  psychicznego opiekuna będzie 
przekładało się bezpośrednio na obniżenie standardu opieki nad osobą 
niesamodzielną. W  rezultacie obie osoby – podopieczny i  opiekun będą 
wymagały wsparcia instytucjonalnego33.

U  opiekunów osób niesamodzielnych, ze względu na ich całościo-
we przeciążenie, mogą pojawić się objawy wypalenia emocjonalnego, 
które stają się przyczyną kolejnych problemów. Stąd zachęca się osoby 
sprawujące długotrwałą opiekę, by obserwowały same siebie i  w  miarę 
możliwości szybko reagowały w sytuacjach, gdy stwierdzą u siebie cechy 
nadmiernie obciążającego stresu. Niestety nie jest to proste i częściej ob-
jawy przemęczenia dostrzegają, jako pierwsze, osoby z otoczenia opieku-
na, a nie on sam. W sytuacji długotrwałego obciążenia może pojawić się 
u osób sprawujących opiekę tak zwany zespół stresu opiekuna (Caregiver 
Stress Syndrome – CSS). Jest to stosunkowo nowe zjawisko, jakim naukow-
cy na świecie zajmują się od 20 lat. 

Powodem wystąpienia CSS jest stała koncentracja uwagi na potrzebach 
osoby chorej oraz brak skupienia na emocjonalnych, społecznych i  ma-
terialnych konsekwencjach, jakie dotykają jego opiekuna. Doświadczenie 
pokazuje, że nawet jeśli na początku choroby system wsparcia w rodzinie 
funkcjonował dobrze, z  czasem zaczyna on zawodzić i  większość obo-
wiązków przypada na jedną osobę (zazwyczaj współmałżonka lub dorosłe 

31 Schulz R., Boerner K., Shear K., Zhang S., Gitlin L.N.: Predictors of complicated grief 
among dementia caregivers: A prospective study of bereavement. Am. J Geriatr Psych. 2006; 
8: 650–658.

32 Caswcll L., Vitaliano P.P., Croyle K.L., Scanlan J.M., Zhang J. et al.: Negative associations 
of chronic stress and cognitive functioning in older adult spousecaregivers. Exp Aging Res. 
2003; 29: 303–318.

33 Mittelman M.S., Roth D.L., Clay O.J., Haley W.E.: Preserving health of Alzheimer caregi-
vers: impact of a spouse caregiver intervention. Am J Geriatr Psychiatry 2007; 15: 780–789.
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dziecko). Obciążenie, jakiemu ulega opiekun, staje się dla niego zbyt duże 
i prowadzi do określonych skutków psychofizycznych pogłębionych przez 
wyczerpanie naturalnych rezerw energetycznych organizmu. Opiekuno-
wie zaczynają odczuwać paradoks swoich działań, polegający na tym, że 
poświęcają oni większość swojego czasu podopiecznemu, który nie tyl-
ko nie okazuje im swojej wdzięczności, ale nawet może stać się do nich 
wrogo nastawiony. Jest to spowodowane ciągłymi wymaganiami, jakie 
opiekun stawia przed osobą niesamodzielną. Chory odbiera opiekuna 
jako osobę stawiającą nieustanne wymagania, zabraniającą i nakazującą. 

Omawiany zespół charakteryzuje się konkretnymi objawami, które zo-
stały podzielone na trzy grupy. Pierwsze z  nich to objawy fizyczne, prze-
biegające pod postacią pojawiających się, często niemających obiektyw-
nego uzasadnienia, dolegliwości bólowych i  zmęczenia. Drugie to objawy 
psychosomatyczne, a  więc problemy ze snem, szczególnie z  zaśnięciem 
i  nocne wybudzanie się oraz zaburzenia apetytu objawiające się zbyt du-
żym lub zbyt małym łaknieniem. Do trzeciej grupy objawów należą objawy 
psychospołeczne, czyli uczucie pustki, osamotnienia, opuszczenia i izolacji. 

Wszystkie wymienione objawy mogą występować u osób obciążonych 
odpowiedzialnością za opiekę nad chorym. Dodatkowo narastają wraz 
z  przewlekłym zmęczeniem oraz zaniedbywaniem własnych potrzeb, 
a  także w momencie, gdy otoczenie chorego oczekuje od opiekuna per-
fekcyjnego wywiązywania się ze swoich obowiązków. Najbliższe środo-
wisko ocenia opiekuna jako dobrego, gdy bez reszty poświęca się on 
swojej roli. Jeśli jednak próbuje zadbać również o  swoje potrzeby, jest 
uznawany za osobę źle wykonującą swoje obowiązki, niezaangażowaną 
w  proces leczenia i  pielęgnacji chorego, zaniedbującą podopiecznego, 
niekochającą, a wręcz egoistyczną. 

Silna presja społeczna każe opiekunowi jak najlepiej wykonywać ciążące 
na nim obowiązki, nawet jeśli miałoby się to odbywać kosztem jego zdro-
wia. W  rezultacie może dojść do rozwinięcia się wspomnianej wcześniej 
depresji, której konsekwencją będzie dalsze zaniedbywanie obowiązków 
względem seniora, co stwarza zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Jak poda-
ją dane z PolSenior uzyskane w 2012 r. od 11 do 52% osób opiekujących się 
chorymi członkami rodziny cierpi na depresję. W większości są to kobiety, 
a stan opiekuna pogarsza się wraz z postępującą chorobą podopiecznego34.

34 Błędowski P.: Potrzeby opiekuńcze osób starszych. W: Mossakowska M., Wiecek A., Błę-
dowski P. (red.): Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia 
się ludności w Polsce. Termedia, Poznań 2012, s. 449–466.
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Omawiany problem jest poważny i rozległy. W skrajnych przypadkach 
może zakończyć się myślami, a następnie próbami samobójczymi, co naj-
częściej dotyczy starszych, chorych opiekunów, wymagających dodatko-
wej pomocy z zewnątrz. 

Jeśli u  opiekuna występują schorzenia o  charakterze przewlekłym, 
syndrom stresu opiekuna (CSS) jest często niediagnozowany i nieleczony, 
a  jego objawy są mylnie interpretowane jako skutki chorób somatycz-
nych. Ponieważ są nimi między innymi wzmożone napięcie, wyczerpa-
nie, poczucie winy, złość, niepokój, poczucie bezsilności, pogarszanie się 
zdrowia fizycznego, dolegliwości bólowe i  bezsenność, są one traktowa-
ne jako typowe zachowania człowieka w  trudnej sytuacji. Brak podjęcia 
ukierunkowanych działań powoduje dodatkową, czasami niewspółmierną 
irytację i  rozdrażnienie oraz trudny do opanowania gniew. 

Większość opiekunów nie zdaje sobie sprawy, że cierpi na konkretną 
jednostkę chorobową i  w  związku z  tym nie zgłasza się po profesjonal-
ną pomoc. Swoje objawy interpretuje jako tymczasową słabość lub brak 
umiejętności radzenia sobie w zaistniałej sytuacji. Jednak dobry opiekun 
w  trosce o  zdrowie swojego podopiecznego, ale także i  swoje musi naj-
pierw zadbać o  siebie, ponieważ osoba zmęczona i  drażliwa nie może 
dobrze wypełniać swoich zadań. 

Pierwsze objawy syndromu stresu opiekuna (CSS) mogą zostać opa-
nowane przez samego opiekuna, poważniejsze symptomy schorzenia 
wymagają pomocy psychologa lub psychiatry. Jeśli opiekun zrozumie, 
że nie jest niezastąpiony i  nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, by 
część obowiązków nad chorym przejęli inni, a  dodatkowo zadba o  swój 
komfort psychiczny, zagrożenie, że dotknie go zespół stresu opiekuna, 
jest znacznie mniejsze. Dzięki odpowiedniemu wsparciu rola opiekuna 
może stać się łatwiejsza. W pierwszej kolejności trzeba wziąć pod uwagę 
wsparcie nieformalne, które obejmuje najbliższe środowisko chorego (ro-
dzina, znajomi, sąsiedzi), w dalszej formalne (lekarz, pielęgniarka, pracow-
nik socjalny), co powinno przywrócić osobie opiekującej się wewnętrzną 
równowagę35.

Psychologowie zalecają, by przy znacznym i  długotrwałym stresie, 
jaką jest opieka nad członkiem rodziny będącym osobą niesamodzielną, 
jak najczęściej rozmawiać ze swoimi najbliższymi o  codziennych proble-
mach oraz o związanych z nimi uczuciach. Warto zaangażować inne osoby 

35 Łukawska B.: Zespół stresu opiekuna. MEDI – Forum opieki długoterminowej. Toruń 
2013.
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z najbliższego otoczenia, by wypracować wspólne rozwiązania opierające 
się na współodpowiedzialności za los osoby chorej. 

Opiekunowie nie powinni rezygnować ze swoich dotychczasowych 
zainteresowań i, mimo znacznego obciążenia fizycznego i psychicznego, 
regularnie kontynuować swoje hobby, spotkania ze znajomymi oraz spę-
dzać czas wolny koncentrując się na sprawach niezwiązanych z codzien-
nością. Mimo permanentnego odczucia braku czasu opiekun powinien 
mieć szansę na regenerację swoich sił, pod postacią aktywności intelek-
tualnej i  fizycznej, co przyczyni się do szybszego odzyskania równowagi 
psychicznej. 

Ważnym elementem w  strategii radzenia sobie ze stresem jest uświa-
domienie opiekunowi, że ma on prawo do błędów, nie jest osobą idealną, 
która musi nad wszystkim panować. Trzeba pamiętać, że mimo najszczer-
szych chęci i zaangażowania opiekuna, choroba ma najczęściej charakter 
postępujący i nie ma sposobów na powstrzymanie zachodzących zmian. 
Sprawdzonym ćwiczeniem jest poszukiwanie pod koniec dnia pozytyw-
nych zdarzeń, jakie miały miejsce w trakcie jego trwania, a nie skupianie 
się jedynie na rzeczach negatywnych. 

Opiekunowie nie powinni rezygnować z  fachowego wsparcia lekarzy, 
psychologów i  psychiatrów, którzy mogą im pomóc w  podniesieniu ich 
jakości życia36. Ważnym źródłem wsparcia i szansą na odreagowanie nega-
tywnych emocji może być również uczestnictwo w grupach wsparcia dla 
opiekunów, gdzie osoby w  podobnej sytuacji życiowej mogą porozma-
wiać o ważnych zagadnieniach opiekuńczych, podzielić się swoją wiedzą 
i  doświadczeniami oraz zyskać pomoc w  rozwiązaniu problemów opie-
kuńczych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, celem działań opieki medycznej 
i  pomocy społecznej powinna być jak najszybsza pomoc skierowana 
do rodziny chorego. Jej inicjatorem może być lekarz czy pielęgniar-
ka POZ, ponieważ idea medycyny rodzinnej zakłada pełnienie przez 
jej przedstawicieli roli swoistych przewodników po skomplikowanym 
systemie opieki zdrowotnej. Dlatego opiekun osoby niesamodzielnej 
może oczekiwać, że lekarz rodzinny będzie umiał udzielić informacji 
nie tylko na temat schorzeń występujących u podopiecznego, ale tak-
że o możliwościach i  formach wsparcia, jakie system zdrowia i  system 

36 Chmielecki R.: Choroba Alzheimera w  wymiarze psychologicznym. W: Arczewska B., 
Bus I., Podgórski G. (red.): Poradnik dla rodzin i opiekunów osób starszych. Fundacja „Miło-
rząb”, Łódź 2008, s. 18–25.
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społeczny mogą zaproponować jego opiekunowi. Pracownicy ochrony 
zdrowia powinni współpracować z  pacjentem i  jego opiekunem, aby 
wspólnie wypracować najlepsze dla nich, zindywidualizowane rozwią-
zania zaistniałych problemów. Jako specjalistyczny personel winni być 
pomocni w określeniu ramowego planu działań i zapewnić możliwości 
jego realizacji37.

Najczęstsze problemy medyczne, z  jakimi może spotkać się opie-
kun osoby starszej, a  które powodują szczególne obciążenie fizyczne 
i  psychiczne, można podzielić na trzy podstawowe grupy. W  pierw-
szej znajdują się problemy związane z terapią schorzeń somatycznych. 
W  znacznej mierze stan podopiecznego jest tu zależny od poziomu 
usług świadczonych przez opiekuna. Jeśli jest on osobą zaangażowa-
ną w swoje działania, aktywnie współpracuje z zespołem specjalistów 
z  obszaru ochrony zdrowia i  pomocy społecznej oraz ma wsparcie 
w  pozostałych członkach rodziny, można oczekiwać dobrych rezulta-
tów pielęgnacyjnych. 

Problem pojawia się wtedy, gdy opiekun z różnych powodów nie może 
lub nie chce wypełniać swoich obowiązków. Należy tu wymienić sytuacje, 
w  których osoba w  podeszłym wieku nie otrzymuje zalecanych leków, 
otrzymuje je w  niewłaściwych (zbyt małych/zbyt dużych) dawkach lub 
o nieprawidłowych porach. Sprawny i dobrze wyedukowany opiekun może 
podejmować samodzielne decyzje w tej kwestii, o ile działa w ściśle określo-
nych ramach. Taka niezależność wymaga jednak zrozumienia przynajmniej 
w elementarnym zakresie istoty schorzenia i mechanizmu działania leków. 
Większość opiekunów z powodzeniem jest w stanie taką wiedzę przyswoić, 
co jednak nie oznacza, że nie powoduje to u nich sytuacji stresowej. 

Opiekunom trudności mogą sprawiać także czynności monitorujące pra-
widłowy przebieg leczenia, a w tym np. kontrolowanie ciśnienia krwi i tętna 
czy poziomu glikemii. Opiekun, z  racji sprawowania najczęściej nieprofesjo-
nalnej pomocy, może mieć trudności z oceną zaistniałej sytuacji oraz odpo-
wiednią na nią reakcją. To z kolei może skutkować opóźnieniem podjęcia spe-
cjalistycznych działań i w rezultacie pogorszenie stanu klinicznego seniora. 

Kolejną grupą problemów są urazy, które u  osób w  podeszłym wieku 
są najczęściej wynikiem upadków. Ich konsekwencje są bardzo poważne 
– mogą prowadzić do unieruchomienia chorego, co powoduje zwiększe-

37 Adamiec M.: Rola lekarza rodzinnego we wspieraniu osób dotkniętych ChA i ich opie-
kunów. W: Arczewska B., Bus I., Podgórski G. (red.): Poradnik dla rodzin i opiekunów osób 
starszych. Fundacja „Miłorząb”, Łódź 2008, s. 11–13.
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nie prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnych powikłań (np. zastoino-
we zapalenie płuc, zatorowość płucna, odleżyny), mogących w  znaczą-
cy sposób pogorszyć samopoczucie podopiecznego. Rolą opiekuna jest 
przede wszystkim prewencja, zapobieganie sytuacjom niosącym ryzyko, 
a  w  przypadku wystąpienia zdarzenia szybka reakcja na zaistniały pro-
blem. Stąd tak istotne jest zainstalowanie różnego rodzaju udogodnień 
ułatwiających codzienne funkcjonowanie osób niesamodzielnych i  ich 
opiekunów, a także likwidacja wszelkich przeszkód pod postacią progów, 
dywaników czy zbyt niskich i małych siedzisk. 

Następną grupą zagrożeń opiekuńczych są te, które pojawiają się 
u  chorych leżących. Są to powikłania fizyczne, psychiczne i  społeczne. 
Wśród pierwszych najistotniejszym będą powikłania zakrzepowo-zatoro-
we, które są rezultatem unieruchomienia czy występującej odleżyny. W tej 
sytuacji podstawą działania jest również przede wszystkim zapobieganie, 
które opiera się na właściwej pielęgnacji. Istotnym elementem opieki nad 
osobą leżącą jest problem z jej codzienną pielęgnacją. Sytuacja, w której 
opiekunowi brakuje fizycznych sił do zapewnienia optymalnych warun-
ków opieki swojemu podopiecznemu, może być źródłem zniechęcenia. 
Poważnym zagadnieniem jest znaczne obciążenie psychiczne, najczęściej 
związane ze sprawowaniem nieprzerwanej opieki nad osobą niesamo-
dzielną38.

Innym źródłem obciążenia jest dla opiekuna, jako osoby będącej naj-
bliżej, konieczność hospitalizacji podopiecznego. Mogłoby się wydawać, 
że umieszczenie osoby niesamodzielnej w  szpitalu powinno w  pewnym 
stopniu odciążyć opiekuna i  zmniejszyć jego fizyczne i  psychiczne ob-
ciążenie. Jednak w  praktyce tak nie jest, ponieważ stres pojawiający się 
u  podopiecznego, związany ze zmianą miejsca pobytu ze znanego oto-
czenia na obce, wiąże się także ze zdenerwowaniem opiekuna. Stres ten, 
obejmujący zarówno opiekuna, jak i  podopiecznego, jest tym większy, 
im większa jest niewiedza na temat tego, co, jak, gdzie, w  jaki sposób 
i  jak długo będzie wykonywane. Do zmniejszenia negatywnych odczuć 
przyczynia się uzyskanie wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pyta-
nia od personelu medycznego. Okazywanie empatii przez pracowników 
ochrony zdrowia przyczynia się do uspokojenia pacjenta i  jego opieku-
nów, a w długofalowej ocenie skutkuje lepszymi wynikami leczenia39.

38 Abrams W.B., Beers M.H., Berkow R. (red.): MSD Podręcznik geriatrii. Urban & Partner, 
Wrocław 2009, s. 168–184.

39 Kilańska D. (red.): Uwagi o pielęgniarstwie. Profesjonalne towarzyszenie choremu. Else-
vier Urban & Partner. Wrocław 2009, s. 117–129.
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Wszelkie informacje przekazywane przez personel medyczny powinny być 
udzielane z  zachowaniem standardów kontaktu terapeutycznego. Do pa-
cjentów i ich opiekunów należy zwracać się zrozumiałym językiem, z zacho-
waniem poszanowania ich praw, udzielając wyczerpujących odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania. Zapewnienie możliwości jak najdłuższego wspólnego 
przebywania pacjenta i  opiekuna przyczyni się do zminimalizowania przy-
krych uczuć związanych z nagłą zmianą środowiska. W takiej sytuacji osoba 
opiekuna niejednokrotnie pozostaje dla chorego jedynym rozpoznawalnym 
punktem odniesienia. Zachowanie opiekuna podlega wnikliwej analizie pod-
opiecznego, a emocje wyrażane przez opiekuna mogą być współodczuwane 
przez chorego. Zdenerwowany opiekun, który także doświadcza w tej sytu-
acji stresu o  różnym natężeniu, może stanowić źródło zdenerwowania dla 
seniora. Jego uspokojenie, poprzez obecność wykwalifikowanego personelu 
i zapewnienie o możliwości uzyskania wszelkiej niezbędnej pomocy, będzie 
skutkowało także poprawą samopoczucia pacjenta40.

Holistyczne (zintegrowane) podejście do starszego pacjenta i  jego rodzi-
ny pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości opieki. Zaangażowani, spokojni 
opiekunowie, świadczący dobrą opiekę nad osobą niesamodzielną i  współ-
pracujący z zespołem terapeutycznym, przyczyniają się do skrócenia pobytu 
w szpitalu i jak najszybszego powrotu podopiecznego do środowiska domo-
wego. Jest ono najlepszym miejscem dla pacjenta, przyczynia się do wydłu-
żenia życia seniora i poprawy jego samopoczucia41. Dzięki niemu ograniczo-
na zostaje opieka instytucjonalna, która, nawet mimo wysokich standardów, 
nie zastąpi osobie w podeszłym wieku życia w rodzinnym domu42.

Omawiając powody występowania wszelkiego rodzaju obciążeń u  opie-
kuna osoby niesamodzielnej nie sposób nie wspomnieć o problemach zwią-
zanych z  wzajemną komunikacją. Człowiek w  kontaktach międzyludzkich 
świadomie wykorzystuje najczęściej komunikację werbalną. Drugi rodzaj ko-
munikacji – niewerbalny, jest wykorzystywany w  jeszcze większym stopniu, 
ale najczęściej nieświadomie. W  powszechnym rozumieniu słowa stanowią 
główny nośnik informacji. Przekaz opiera się na ich wysyłaniu i odbiorze. 

40 Lewko A.: Specyficzne problemy komunikowania się z osobami w różnych stanach choro-
bowych. Komunikowanie z ludźmi starszymi. W: Kwiatkowska A., Krajewska-Kułak E., Panek W. 
(red.): Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003.

41 Holland J.M., Currier J.M., Gallagher-Thompson D.: Outcomes from the resources for en-
hancing Alzheimer’s caregiver health (REACH) program for bereaved caregivers. Psychol Aging. 
2009; 24: 190–202.

42 Argimon J.M., Limon E., Vila J., Cabezas C.: Healthrelated quality of life of care-givers 
as a predictor of nursing-home placement of patients with dementia. Alzh Dis Assoc Disord. 
2005; 19: 41–44.
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Niestety wraz ze stopniowym pogarszaniem się stanu osób wymagają-
cych opieki i w związku ze specyfiką niektórych schorzeń dochodzi do czę-
ściowej lub całkowitej niemożności posługiwania się słowem mówionym. 
Bywa, że wraz z zaawansowaniem chorób problemy w sferze komunikacyjnej 
pogłębiają się. Chory ma wtedy coraz większe problemy z wyrażaniem wła-
snych potrzeb, a opiekun z  ich odczytywaniem. Utrata zdolności skutecznej 
komunikacji może z  czasem prowadzić do obustronnego zdenerwowania, 
powodować pobudzenie i wywoływać agresję. Zaburzone ustne wypowiedzi 
podopiecznych i niemożność ich interpretacji przez opiekunów skutkują nie-
jednokrotnie u współrozmówców negatywnymi reakcjami emocjonalnymi. 

W tym momencie można swoje wzajemne kontakty oprzeć na komuni-
kacji niewerbalnej. Jej podstawą jest mimika, gesty, dotyk, postawa ciała, 
kontakt wzrokowy, dystans przestrzenny czy ton głosu – formy przekazu 
szczególnie istotne w  przypadku zaawansowanych zaburzeń, gdy nie-
możliwa jest komunikacja słowna. 

W  celu umożliwienia komunikacji niewerbalnej należy przestrzegać 
podstawowych zasad z nią związanych. Należą do nich: zapewnienie od-
powiedniego środowiska do nawiązania kontaktu (np. intymność kontak-
tu, cisza), dostarczenie urządzeń pomocniczych (np. okulary), uwzględ-
nienie samopoczucia chorego, stosowanie form grzecznościowych, 
wykorzystywanie informacji graficznych, używanie prostych, krótkich 
zdań, stosowanie pytań zamkniętych, unikanie nadmiaru informacji, zło-
żonych poleceń oraz infantylnych form wypowiedzi. Należy także nawią-
zać z podopiecznym kontakt wzrokowy i dotykowy, stosować odpowiedni 
ton głosu i wzmacniać wypowiedzi gestami i mimiką. 

Opiekunowie, którzy są w bliskich relacjach ze swoimi podopiecznymi, 
łatwo nawiązują z  nimi kontakt niewerbalny i  nawet w  sytuacjach, gdy 
w  ogóle nie mogą liczyć na wsparcie komunikacji słownej, skutecznie 
rozpoznają potrzeby najbliższych. Mimo to brak standardowej i od wielu 
lat stosowanej komunikacji werbalnej może być, szczególnie na początku, 
powodem stresu. Będzie się on potęgować w sytuacjach, gdy u chorego 
wystąpią zachowania agresywne. Są one szczególnie uciążliwymi i  przy-
krymi dla opiekuna objawami, zwłaszcza, gdy nie występowały wcześniej 
i  są nowym zjawiskiem we wzajemnych kontaktach43. 

O zachowaniach agresywnych mówi się wtedy, gdy u chorego wystę-
puje rozdrażnienie, pobudzenie, agresja słowna i/lub fizyczna, a także, gdy 

43 Motyka H.: Komunikacja interpersonalna w opiece medycznej. Medycyna Rodzinna 2010; 
4: 124–128.
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ma miejsce czynna napaść na opiekuna. Szczególnym rodzajem agresji są 
reakcje katastroficzne, polegające na wybuchach gniewu niewspółmier-
nych do działającego bodźca.

Niekontrolowany i  niespodziewany wybuch negatywnych emocji jest 
zazwyczaj zaskoczeniem dla opiekuna. Nie zawsze wie on jak sobie z  nimi 
poradzić, tym bardziej, że przyczyną tego typu zachowań mogą być zda-
rzenia oceniane obiektywnie jako mało istotne. Należy do nich zaburzenie 
rytmu dnia czy rytuałów chorego, wykonywanie i  przebieg podstawowych 
czynności dnia codziennego, tzw. chaos informacyjny, zmęczenie, ból lub 
dyskomfort, a także problemy komunikacyjne czy nowe otoczenie. Wybuch 
agresji może stanowić zagrożenie dla chorego i  jego opiekuna. Dlatego 
w  przypadku częstych nawrotów zachowań agresywnych należy starać się 
unikać sytuacji frustrujących podopiecznego, a także podjąć leczenie farma-
kologiczne, ponieważ powtarzające się napady agresji mają destrukcyjny 
wpływ na zdrowie i samopoczucie osób sprawujących opiekę nad chorym44.

Biorąc pod uwagę wielość problemów, z jakimi stykają się opiekunowie 
osób niesamodzielnych, trudno się dziwić, że przy długoterminowej opiece 
mogą pojawić się u nich takie uczucia, jak: zniechęcenie, smutek, żal, gniew, 
poczucie bezradności, a  nawet odraza. Jak wykazują badania istotną rolę 
w  przeciwdziałaniu i  zmniejszeniu obciążenia psychicznego opiekuna od-
grywa wsparcie ze strony otoczenia oraz pomoc instytucjonalna. 

Odciążenie opiekuna jest ważne głównie ze względu na specyfikę 
niektórych chorób powodujących niepełnosprawność, polegającą na ich 
błyskawicznym postępie, zmianach charakterologicznych oraz nieprze-
widywalnej zmianie zachowań podopiecznego. Dlatego opiekun może 
być zaskakiwany postępującymi trudnościami chorego w  wykonywaniu 
codziennych czynności, zaburzeniami pamięci czy nagłymi zmianami na-
stroju. Ta destabilizacja obciąża psychicznie i wyczerpuje fizycznie. 

W miarę postępu choroby, wydłużenia się czasu jej trwania i w związ-
ku ze zmianami zachodzącymi w  zachowaniu chorego, opiekun czuje 
się coraz bardziej zmęczony. Powinien wtedy skorzystać z  pomocy in-
stytucji zewnętrznych, chociażby pod postacią ośrodków dziennego 
i  całodobowego pobytu przeznaczonych dla osób z  niesprawnościami. 
Chorzy i  opiekunowie mogą w  nich uzyskać profesjonalną pomoc me-
dyczną, a  także wziąć udział w  zajęciach prowadzonych przez terapeu-
tów zajęciowych i  psychologów. Te zaplanowane i  najczęściej regularne 

44 Steciwko A., Barański J., Mastalerz-Migas A. (red.): Agresja w opiece zdrowotnej. Else-
vier Urban & Partner, Wrocław 2012.
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spotkania pozwalają zaangażować się pacjentom, a  ich opiekunom od-
począć i  podzielić się swoimi doświadczeniami z  osobami znajdującymi 
się w podobnej sytuacji życiowej. Uczestnictwo w tego typu grupowych 
zajęciach może zakończyć etap izolacji opiekunów, łagodzi ich poczucie 
osamotnienia, pomaga w  pokonywaniu trudności związanych z  opieką 
nad osobą niesamodzielną. Ich celem jest wzajemne wspieranie się na 
płaszczyźnie emocjonalnej i  podbudowa własnej wartości. Udział w  za-
jęciach grup wsparcia jest, poprzez poprawę samopoczucia opiekunów, 
jednym z ważniejszych elementów pomocy choremu45.

Strategie radzenia sobie z zespołem wypalenia (A. Jedynak)46:

1.  Ustalenie realistycznych celów. Unika się w  ten sposób frustracji 
i  poczucia klęski. Cele, uważane za idealne, powinny być uzupeł-
nione określonymi celami cząstkowymi, czyli możliwymi do osią-
gnięcia. Pomocne jest ustalenie zamierzeń na każdy dzień tygodnia, 
miesiąca, roku.

2.  Robienie tych samych rzeczy w inny sposób. Przełamujemy w ten 
sposób rutynę, szczególnie ważne są te działania, które są zależne 
od nas samych.

3.  Robienie przerw w pracy. Powinny to być krótkie lub dłuższe prze-
rwy na odpoczynek oraz zmiana wykonywanej czynności.

4.  Traktowanie spraw mniej osobiście. Nawet podczas opieki nad 
najbliższą osobą, potrzebna jest chwila dystansu, uzmysłowienie 
sobie, że nasz podopieczny nie jest złośliwy, tylko chory.

5.  Podkreślanie pozytywnych stron. Zawsze staramy się funkcjono-
wać z akcentowaniem tego, co przynosi satysfakcję, radość i co jest 
dobre: bilansu dziennego pozytywnych spraw, poczucia humoru, 
przebywania z  ludźmi, którzy są szczęśliwi.

6.  Poznanie siebie. Powinno się ono rozpocząć od samoobserwacji 
objawów fizycznych, czasu ich występowania, okoliczności, rodzaju 
uczuć, myśli, działań, które im towarzyszą.

45 Kawula S.: Obszary wsparcia społecznego rodzin polskich. W: Kawula S., Brągiel J., Jan-
ke A.W.: Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki. Wydawnictwo Adam Mar-
szałek, Toruń 2006, s. 318–319.

46 Jedynak A.: Jak radzić sobie z syndromem wypalenia, „Gestalt” 1992, nr 5, s. 26–28, cyt. 
za: Mordarski S., Trypka E., Oswoić ból. Jak skutecznie radzić sobie z bólem fizycznym i psy-
chicznym w  wieku senioralnym, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Wrocław 2013,  
s. 188–189. 
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7.  Stosowanie odpoczynku i  relaksu. Należy znaleźć czas tylko dla 
swoich przyjemności, kontynuowania hobby, spotkań ze znajomymi.

8.  Pamiętanie o dekompresji. Sport, ćwiczenia fizyczne, ciepła kąpiel 
są efektywnymi sposobami dekompresji, pozwalającymi na obni-
żenie napięcia emocjonalnego po powrocie z  pracy do domu, po 
wykonaniu obowiązków. Podstawą wielu technik dekompresji jest 
hasło: „Zwolnij – poruszasz się zbyt szybko”.

Podsumowanie

Sprawowanie długotrwałej opieki nad osobą niesamodzielną jest czyn-
nością silnie obciążającą. Stała, bieżąca ocena wydolności rodziny w spra-
wowaniu opieki, określenie jej potrzeb oraz możliwie jak najszersza po-
moc z zewnątrz spowoduje stworzenie optymalnych warunków nie tylko 
dla osoby w  podeszłym wieku, ale także dla jej otoczenia. W  rezultacie 
daje to większe zadowolenie obu stronom, a  także długofalowe obniże-
nie kosztów przeznaczanych na opiekę instytucjonalną47. Opiekunowie 
rodzinni są najważniejszym ogniwem systemu opieki, a  także cennym 
źródłem informacji o  przebiegu choroby i  nasileniu poszczególnych ob-
jawów. W  związku z  tym zrozumienie i  uwzględnienie potrzeb opiekuna 
jest istotną kwestią w  formułowaniu celów terapii. 

W ramach zintegrowanej opieki nad seniorem należy otoczyć nią także 
jego opiekuna. Odpowiednio wcześnie wdrożona ukierunkowana pomoc 
zaprocentuje zarówno dobrym samopoczuciem seniora, jak i  jego rodzi-
ny. Opiekunowie powinni być motywowani, aby nie zaniedbywali własne-
go zdrowia, zapewnili sobie odpoczynek oraz ustalili granice pomiędzy 
życiem osobistym, rodzinnym a obowiązkami wynikającymi z opieki. Dla 
dobra podopiecznego zalecanym jest, by w miarę możliwości inni człon-
kowie rodziny przejmowali, przynajmniej czasowo, choć część obowiąz-
ków od głównego opiekuna osoby niesamodzielnej. 

Nie wolno zapominać o wszelkiego rodzaju formach pomocy oferowanej 
przez lekarzy i pielęgniarki rodzinne, środowiskowe, opieki długoterminowej, 
hospicyjnej, paliatywnej, a  także instytucje pomocy społecznej (np. ośrodki 
pomocy społecznej, które są pierwszym ogniwem informacyjnym i pomoco-
wym w  zakresie opieki nad osobą starszą w  ramach systemu pomocy spo-
łecznej), dzienne czy całodobowe ośrodki pobytu dla osób starszych. 

47 Szczerbińska K.: Jakość życia osób opiekujących się osobami starszymi. Univ. Mariae 
Sklodowska: Sect. D, Med. 2004; 14: 339–343.
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Należy pomóc opiekunom w  przełamaniu poczucia osamotnienia 
w podejmowanych działaniach, a także wspomóc w życiowych decyzjach 
dotyczących np. kontynuacji zatrudnienia czy zapewnienia osobie starszej 
miejsca w placówce całodobowego pobytu. To wsparcie musi się opierać 
na długofalowych skutkach podejmowanych decyzji i  być korzystne za-
równo dla osoby niesamodzielnej, jak i dla jego opiekuna.

W  wielu sytuacjach wystarczy wsparcie psychiczne, zaproponowanie 
krótkiego odpoczynku od pełnionych obowiązków czy czasową zmianę 
miejsca pobytu, co powinno przywrócić opiekunowi równowagę we-
wnętrzną, skutkować wzrostem pozytywnego myślenia, lepszą akceptacją 
zaistniałej sytuacji, zmniejszeniem odczuwanego stresu i  redukcją obja-
wów depresyjnych48.

Opiekunowie rodzinni powinni korzystać z  porad psychoterapeutycz-
nych oraz innych form pomocy psychospołecznej. Celem interwencji 
powinna być edukacja dotycząca specyfiki procesu starzenia się, zade-
monstrowania praktycznych sposobów radzenia sobie z  codziennymi 
problemami oraz wzbudzenie poczucia bezpieczeństwa w  opiece spra-
wowanej nad chorym (ang. self management)49.

Opieka nad osobą niesamodzielną jest niezwykle wymagająca. Jest 
to związane z  wysokim poziomem stresu, zmęczeniem oraz sytuacjami 
konfliktowymi, które irytują zarówno chorego, jak i  osobę sprawującą 
opiekę. Będąc opiekunem należy pamiętać, że wszystkie podejmowane 
działania mają na celu osiągnięcie zamierzonego efektu, przy jak najniż-
szym poziomie stresu, który temu może towarzyszyć. Zwiększona wiedza 
i  świadomość, a  także nabyte umiejętności radzenia sobie z  sytuacjami 
stresującymi mogą pozytywnie wpłynąć na jakość opieki i  relacji z  cho-
rym. Dlatego celem działań opieki medycznej i pomocy społecznej powin-
no być takie ukierunkowanie pomocy rodzinie i  choremu, aby zapewnić 
podopiecznemu jak najdłuższą opiekę w domu i możliwość przebywania 
w znanym mu środowisku. 

Wprowadzenie jasnych regulacji prawnych i  finansowych pomogłoby 
w stworzeniu odpowiednich warunków dla rodziny opiekującej się osobą 
niesamodzielną. Dobrze sprecyzowane przepisy pozwoliłyby na sprawo-

48 Mausbach B.T., Aschbacher K., Patterson T.L., Ancoli-Israel S., von Känel R. et al.: Avo-
idant coping partially mediates the relationship between patient problem behaviors and de-
pressive symptoms in spousal Alzheimer caregivers. Am J Geriatr Psychiatry 2006; 1: 299–306.

49 Bacher-Kohler.: Self Management of Chronic Disease. Alzheimer’s Disease. Springer 
2009: 67–70.
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wanie opieki na wysokim poziomie, pracę zawodową opiekuna, przeciw-
działałyby wykluczeniu społecznemu i znacznie poprawiały komfort życia 
chorego i opiekuna. 

Bibliografia

 1.  Abrams W.B., Beers M.H., Berkow R. (red.): MSD Podręcznik geriatrii. Urban & Partner, 
Wrocław 2009.

 2.  Adamiec M.: Rola lekarza rodzinnego we wspieraniu osób dotkniętych ChA i  ich opie-
kunów. W: Arczewska B., Bus I., Podgórski G. (red.) Poradnik dla rodzin i  opiekunów 
osób starszych. Fundacja „Miłorząb”, Łódź 2008.

 3.  Argimon J.M., Limon E., Vila J., Cabezas C.: Healthrelated quality of life of care-givers 
as a  predictor of nursing-home placement of patients with dementia. Alzh Dis Assoc 
Disord. 2005.

 4.  Aschbacher K., Roepke S.K., von Känel R., Mills P.J., Mausbach B.T. et al.: Persistent 
versus transient depressive symptoms in relation to platelet hyperactivation: A  longitu-
dinal analysis of dementia caregivers. J Affect Disord. 2009.

 5.  Bacher-Kohler.: Self Management of Chronic Disease. Alzheimer’s Disease. Springer 
2009.

 6.  Beach S.R., Schulz R., Williamson G.M., Miller L.S., Weiner M.F. et al.: Risk factors for 
potentially harmful informal caregiver behavior. J Am Geriatr Soc. 2005.

 7.  Błędowski P.: Potrzeby opiekuńcze osób starszych. W: Mossakowska M., Wiecek A., 
Błędowski P. (red.): Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i  ekonomiczne 
starzenia się ludności w Polsce. Termedia, Poznań 2012.

 8.  Błędowski P.: Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego sta-
rzenia się ludności Polski do roku 2035. W: Mossakowska M., Wiecek A., Błędowski 
P. (red.): Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i  ekonomiczne starzenia się 
ludności w Polsce. Termedia, Poznań 2012.

 9.  Bruce J.M., McQuiggan M., Williams V.: Burden among spousal and child caregivers of 
patients with mild cognitive impairment. Dement Geriatr Cogn Disord. 2008. 

10.  Caswcll L., Vitaliano P.P., Croyle K.L., Scanlan J.M., Zhang J. et al.: Negative associations 
of chronic stress and cognitive functioning in older adult spousecaregivers. Exp Aging 
Res. 2003.

11.  Chmielecki R.: Choroba Alzheimera w  wymiarze psychologicznym. W: Arczewska B., 
Bus I., Podgórski G. (red.): Poradnik dla rodzin i  opiekunów osób starszych. Fundacja 
„Miłorząb”, Łódź 2008.

12.  Coen R.F., O’Boyle C.A., Coakley D., Lawlor B.A.: Individual quality of life factors distin-
guishing low-burden and high-burden caregivers of dementia patients. Dement Geriatr 
Cogn Disord. 2002.

13.  Frank J.B.: Evidence for grief as the major barrier faced by Alzheimer caregivers: a  qu-
alitative analysis. Am J Alzheimer’s Dis Other Demen. 2008.

14.  Goode K., Haley W., Roth D., Ford G.: Predicting longitudinal changes in caregivers 
physical and mental health: a stress process model. Health Psychology. 1998.

15.  Holland J.M., Currier J.M., Gallagher-Thompson D.: Outcomes from the resources for 
enhancing Alzheimer’s caregiver health (REACH) program for bereaved caregivers. Psy-
chol Aging. 2009.

16.  Kalfos M., Jaracz K.: Radzenie sobie ze stresem i  zachowania zdrowotne w  kontekście 
pielęgnowania. W: Wołowicka L. (red.): Jakość życia w naukach medycznych. Dział Wy-
dawnictw Uczelnianych Akademii Medycznej. Poznań 2001.



Op ieKA  nAD  STARSzĄ  OSObĄ  n ieS AMODzielnĄ149

17.  Kawula S.: Obszary wsparcia społecznego rodzin polskich. W: Kawula S., Brągiel J., Jan-
ke A.W.: Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki. Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2006.

18.  Kawula S., Brągiel J., Janke A.: Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki. 
Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2004. 

19.  Kilańska D. (red.): Uwagi o pielęgniarstwie. Profesjonalne towarzyszenie choremu. Else-
vier Urban & Partner. Wrocław 2009.

20.  Kosmala K., Kloszewska I.: The burden of providing care for Alzheimer’s disease patients 
in Poland. Int J Geriatr Psychiatry 2004.

21.  Kotowska I.: Zmiany modelu rodziny Polska – kraje europejskie, Polityka Społeczna 2002. 
22.  Lewko A.: Specyficzne problemy komunikowania się z osobami w różnych stanach cho-

robowych. Komunikowanie z  ludźmi starszymi. W: Kwiatkowska A., Krajewska-Kułak 
E., Panek W. (red.): Komunikowanie interpersonalne w  pielęgniarstwie. Wydawnictwo 
Czelej, Lublin 2003.   

23.  Łukawska B.: Zespół stresu opiekuna. MEDI – Forum opieki długoterminowej. Toruń 
2013.

24.  Maj M., Sartorius N.: Dementia, second edition. Psychosocial Intervention for demen-
tia. Wiley. 2000.

25.  Mausbach B.T., Aschbacher K., Patterson T.L., Ancoli-Israel S., von Känel R. et al.: 
Avoidant coping partially mediates the relationship between patient problem beha-
viors and depressive symptoms in spousal Alzheimer caregivers. Am J Geriatr Psy-
chiatry 2006.

26.  Misiak K., Machaj Z., Szymańska-Pomorska G., Klisowska I., Fal A.: Opiekun rodziny 
osoby z  otępieniem. W: Abramczyk A., Panaszek B.: Choroby przewlekłe, Wybrane za-
gadnienia. A & A Optimed, Wrocław 2008.

27.  Mittelman M.S., Roth D.L., Clay O.J., Haley W.E.: Preserving health of Alzheimer caregi-
vers: impact of a spouse caregiver intervention. Am J Geriatr Psychiatry 2007.

28.  Motyka H.: Komunikacja interpersonalna w  opiece medycznej. Medycyna Rodzinna 
2010.

29.  Nyce S.A., Schieber S.J.: Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw. PWN, 
Warszawa 2011.

30.  Paczkowska A., Krakowiak P., Stachowska B.: Problemy, konflikty, ich rozwiązywanie 
i zakończenie współpracy w wolontariacie. W: Krakowiak P., Modlińska A., Binnebesel 
J.: Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego. Fundacja Hospicyjna. Hospi-
cjum to też życie. Gdańsk 2009.

31.  Pinquart M., Sorensen S.: Differences between caregivers and noncaregivers in psycho-
logical health and physical health: a meta-analysis. Psychol Aging. 2003.

32.  Rabins P.V., Black B.: Measuring quality of life in dementia: purposes, goals, challenges 
and progress. Int Psychogeriatr. 2007.

33.  Rachel W., Datka W., Zyss T., Zięba A.: Wpływ sprawowania długotrwałej opieki na stan 
zdrowia opiekunów pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera. Przegląd Lekarski 
2014.

34.  Raport Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Instytucje wobec potrzeb osób star-
szych. Warszawa 2010.

35.  Roth D.L., Ackerman M.L., Okonkwo O.C.: The fourfactor model of depressive symp-
toms in dementia caregivers: a structural equation model of ethnic differences. Psychol 
Aging 2008.

36.  Schiefele J., Staudt I., Dach M.M.: Pielegniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Medycz-
ne Urban & Partner, Wrocław 2007.

37.  Schulz R.: Psychiatric and physical health effects of family caregiving: treatment and 
prevention. IPA “Path to Prevention”. Int Psychogeriatr. 2009. 



150Op ieKA  nAD  STARSzĄ  OSObĄ  n ieS AMODzielnĄ

38.  Schulz R., Boerner K., Shear K., Zhang S., Gitlin L.N.: Predictors of complicated grief 
among dementia caregivers: A prospective study of bereavement. Am. J Geriatr Psych. 
2006.

39.  Schulz R., Martire L.M.: Family Caregiving of persons with dementia: prevalence, health 
effects, and support strategies. J Geriatr Psychiatry. 2004.

40.  Sorrell J.M.: Caring for the Caregivers. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 2007.
41.  Steciwko A., Barański J., Mastalerz-Migas A. (red.): Agresja w opiece zdrowotnej. Else-

vier Urban & Partner, Wrocław 2012.
42.  Szczerbińska K.: Jakość życia osób opiekujących się osobami starszymi. Univ. Mariae 

Sklodowska Sect. D, Med. 2004.
43.  Wahbeh H., Kishiyama S.S., Zajdel D., Oken B.S.: Salivary cortisol awakening response 

in mild Alzheimer disease, caregivers, and noncaregivers. Alzheimer Dis Assoc Disord. 
2008.

44.  Wieczorowska-Tobis K.: Specyfika pacjenta starszego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2006.

45.  Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i  pielęgniarstwo geriatryczne. 
Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
2008.

46.  Wróblewska I., Steciwko A.: Różnice i  podobieństwa w  sprawowanej opiece nad oso-
bami starszymi przebywającymi w ośrodkach opieki w Polsce i we Francji. Gerontologia 
Polska, 2012.

47.  Vitaliano P.P., Zhang J., Seaman J.M.: Is caregiving hazardous to one’s physical health? 
A meta-analysis. Psychol Bull. 2003.

48.  Zboina B.: Jakość życia osób starszych. Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”, 
Ostrowiec Świętokrzyski 2008.



Op ieKA  nAD  STARSzĄ  OSObĄ  n ieS AMODzielnĄ151

Małgorzata Dziechciaż

MeTODY WSpOMAGAJĄCe OpieKUnÓW 
W ORGAnizACJi DniA OSObY 
nieSAMODzielneJ.  
MeTODY SKUTeCzneJ KOMUniKACJi 
z OSObĄ STARSzĄ

Wstęp 

W  życiu starzejących się ludzi zachodzi wiele niekorzystnych sytuacji 
mających istotny wpływ na ich funkcjonowanie, organizację dnia codzien-
nego oraz kontakty i komunikowanie się z innymi. Wiek starszy wiąże się 
bowiem z przejściem na emeryturę, śmiercią osób bliskich (współmałżon-
ka, rodzeństwa, przyjaciół) i opuszczeniem domu przez dorosłe dzieci, co, 
w  połączeniu ze zmianami zachodzącymi z  wiekiem w  funkcjonowaniu 
organizmu, różnego typu chorobami i  utratą samodzielności, często po-
ciąga za sobą zarówno pogorszenie sytuacji finansowej, jak i zmniejszenie 
liczby kontaktów z  innymi ludźmi, poczucie pustki i  osamotnienia oraz 
wydłużenie czasu wolnego – nierzadko trudnego do zagospodarowania. 

Przedstawione pokrótce niekorzystne sytuacje i  ich skutki mogą spra-
wiać wrażenie, że starość jest skazana na izolację, samotność i  bezczyn-
ność, jednak tak nie jest. Okazuje się, że ludzie, którzy od młodości mieli 
wyrobiony nawyk aktywnego życia, udzielali się społecznie, mieli hobby, 
także w starości, mimo licznych ograniczeń, podejmują różnego typu ak-
tywności, łatwiej odnajdują się w  nowych rolach społecznych (np.: roli 
dziadka, babci, wdowca, wdowy, emeryta, członka organizacji społecznej, 
słuchacza UTW), nawiązują nowe kontakty oraz łatwiej akceptują starość, 
ze wszystkimi obliczami jej towarzyszącymi. Niekiedy jednak, szczególnie 
w  czasie niesprawności i  niesamodzielności istnieje potrzeba, aby oso-
bom starszym pomóc w zorganizowaniu dnia i umożliwić im podejmowa-
nie aktywności w  możliwym dla nich zakresie. Obecność osób chętnych 
do pomocy, znających ograniczenia i  przeszkody psycho-fizyczne, jakie 
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mogą napotkać w  opiece nad seniorami, umiejących tę pomoc świad-
czyć oraz znających zasady prawidłowej komunikacji, przeciwdziała po-
głębianiu się niesprawności, bezczynności, poczuciu pustki, osamotnienia 
i  nieprzydatności. Każdy człowiek, aby być szczęśliwym, potrzebuje być 
potrzebnym i przydatnym1,2.

Organizacja dnia i czasu wolnego osobie starszej, 
niesamodzielnej

Czas wolny najogólniej można określić jako czas po wykonaniu pracy 
zawodowej, obowiązków rodzinnych i społecznych, przeznaczony w spo-
sób dobrowolny na wypoczynek, rozrywkę i  rozwijanie własnych zainte-
resowań. Celem czasu wolnego jest regeneracja sił fizycznych i psychicz-
nych, poprawa zdrowia oraz profilaktyka chorób. Czas wolny ma istotny 
wpływ na jakość życia człowieka. Wśród elementów wpływających na 
czas wolny wymienia się czynniki społeczno-ekonomiczne, środowiskowe 
oraz poziom intelektualny.

Jedną z  funkcji czasu wolnego jest wypoczynek, który odnosi się 
do działań, jakie wykonuje człowiek w  wolnym czasie, w  zależności 
od aktualnie występujących potrzeb. Działania te mogą obejmować 
np. profilaktykę chorób i  niesprawności oraz poprawę samopoczucia. 
Wyróżnia się dwie formy wypoczynku – wypoczynek bierny i  czynny. 
Wypoczynek bierny polega na zaniechaniu jakiejkolwiek aktywności. 
Zaleca się, aby taki wypoczynek nie trwał zbyt długo, ponieważ może 
doprowadzić do ociężałości i niesprawności. Jednak po dużym wysiłku 
fizycznym lub psychicznym wypoczynek bierny jest niezbędny. Naj-
korzystniejszą, naturalną formą biernego wypoczynku jest sen. Wśród 
innych form można wymienić medytację, czytanie, słuchanie muzyki, 
oglądanie filmów itp. 

Wypoczynek czynny z kolei jest najczęściej zalecaną formą wypoczyn-
ku polegającą na podejmowaniu aktywności ruchowej, która powinna 
dostarczać satysfakcji i  sprawiać przyjemność. Aktywność ruchowa jest 
niezbędnym elementem ludzkiego zdrowia. Regularnie prowadzone ćwi-

1 Trafiałek E.: Starzenie się i starość. Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzy-
ska, Kielce 2006.

2 Dzięgielewska M.: Człowiek stary a rodzina. W: Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzię-
gielewska M.: Podstawy Gerontologii Społecznej. Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, Warsza-
wa 2006, s. 87–112.
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czenia ruchowe między innymi poprawiają krążenie, wzmacniają serce, 
wpływają na poprawę nastroju oraz zmniejszają lęk3. U  osób starszych 
aktywność ruchowa przeciwdziała zniedołężnieniu i  niesprawności oraz 
opóźnia proces starzenia. Wśród form aktywności ruchowej należy wy-
mienić: spacer, nordic walking, rower (także stacjonarny), pływanie4.

Inną funkcją czasu wolnego jest rekreacja, która najogólniej odnosi się 
do wykonywania dobrowolnych aktywności w celu: wzmacniania zdrowia 
i zapobiegania chorobom, rozrywki, dobrego samopoczucia i samokształ-
cenia. Rekreacja może być wykonywana w domu i na świeżym powietrzu, 
zarówno grupowo, jak i  indywidualnie. Rekreacja fizyczna jest rodzajem 
czynnego wypoczynku, obejmuje np. taniec, spacer, turystykę, ćwiczenia 
fizyczne i  sportowe. Zajęcia te mają na celu zapewnienie sprawności fi-
zycznej, psychicznej i  społecznej5.

Czas wolny może być w  dwojaki sposób przeżywany przez osoby 
w starszym wieku. Może to być pora realizacji marzeń, na które wcześniej 
nie było czasu, odkrywania nowych możliwości i  mieć wymiar kreatyw-
ny lub też może być odczuwany jako okres bezużyteczności, wypełniony 
pustką, brakiem sensu i oczekiwaniem na śmierć. Duży wpływ na to, jak 
seniorzy spędzają czas wolny, ma postrzeganie siebie, otaczającej rzeczy-
wistości i  nastawienie do życia. Jeśli osoba w  starszym wieku akceptuje 
siebie i upływ czasu, jest pozytywnie nastawiona do życia i  innych, znaj-
duje w sobie siłę i motywację do podejmowania codziennych aktywności, 
kontaktów z  innymi ludźmi i  realizacji swoich zamierzeń. Jeżeli jednak 
osoba w  starszym wieku jest pesymistycznie nastawiona do życia, nie 
może pogodzić się z  pojawiającymi się ograniczeniami i  trudnościami 
i  nie akceptuje ich, wówczas często zaczyna wycofywać się z  wszelkich 
form życia społecznego i  przestaje angażować się w  codzienne aktyw-
ności6.

W  opiece nad osobami starszymi niezwykle ważna jest świadomość, 
że niektóre zachowania seniorów i  podejmowany przez nich styl życia 
mogą wynikać z  postawy, jaką przyjęli przystosowując się do starości. 

3 Kwilecki K.: Rozważania o czasie wolnym wybrane zagadnienia. Górnośląska Wyższa 
Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. Katowice 2011.

4 Szałtynis D., Kochańczyk T.: Aktywność fizyczna w promocji zdrowego starzenia. TKKF, 
Warszawa 2005.

5 Kwilecki K.: Rozważania o czasie wolnym wybrane zagadnienia. Górnośląska Wyższa 
Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. Katowice 2011.

6 Niezabitowski M.: Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej: problemy uczestnictwa 
społecznego, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2007.
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Wśród postaw tych można wyróżnić: postawę zależności, w której osoby 
starsze zachowują się całkowicie biernie i zależnie, niepodejmując inicja-
tyw i  aktywności; postawę obronną, w  której ludzie starsi zamykają się 
na innych, odrzucają pomoc, mimo, że jej potrzebują, są pesymistycznie 
nastawieni do życia i procesu starzenia; postawę wrogości wobec innych, 
w której osoby starsze przejawiają zachowania agresywne w stosunku do 
innych osób, są podejrzliwe, izolują się społecznie; postawę wrogości wo-
bec siebie, w której osoby starsze mają poczucie braku wpływu na własne 
życie, są dla siebie bardzo krytyczne oraz postawę konstruktywną, w któ-
rej osoby starsze przejawiają akceptację starości, mają dobre kontakty 
z  innymi osobami7.

Postawa konstruktywna jest najbardziej pożądanym nastawieniem, 
osoby ją reprezentujące traktują zarówno starość, jak i  śmierć jako coś 
naturalnego, są pozytywnie nastawione do życia i  otaczających ich lu-
dzi. Uważa się, że kształtowanie postawy konstruktywnej należy do naj-
ważniejszych form pomocy świadczonej osobom starszym8. Aby pomóc 
osobom w  podeszłym wieku przyjąć właściwą postawę, zaakceptować 
upływ czasu i  utratę sprawności, niezwykle ważne, obok motywowania 
i  zachęcania, jest tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi zaintereso-
wań, uprawianiu hobby, podejmowaniu aktywności społecznych i nawią-
zywaniu kontaktów międzyludzkich. W  miarę możliwości należy pomóc 
osobie starszej zastąpić pełnione wcześniej role innymi rolami oraz zna-
leźć nowe pola aktywności np. umożliwić korzystanie i  angażowanie się 
w  różnych stowarzyszeniach, świetlicach, Klubach Seniora, Uniwersyte-
tach Trzeciego Wieku. 

W odniesieniu do osób w starszym wieku z niesprawnością niezwykle 
ważne jest też zadbanie o odpowiedną aktywność fizyczną. Wykazano, że 
uczestniczenie w rekreacji ruchowej pozwala osobom starszym na samo-
realizację i znalezienie nowych wartości, zaś regularna aktywność fizyczna, 
nawet rozpoczęta w  bardziej zaawansowanej starości, przyczynia się do 
wydłużenia życia, zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych i zgonu9. Należy 
jednak pamiętać, że aktywność ruchowa u  osób w  starszym wieku musi 
być poprzedzona dokładną oceną stanu zdrowia, wydolności i sprawności 

7 Parnowski T.: Psychologiczne starzenie się człowieka. W: Grodzicki T., Kocemba J., Skal-
ska A. (red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica. Gdańsk 2007.

8 Zawadzka D., Stalmach M.: Problemy psychologiczne osób w okresie starości. Cz. II. Drogi 
rozwojowe i wybrane metody pomocy psychologicznej. Hygeia Public 2015; 50(2): 305–313.

9 Baj-Korpak J., Różański P., Soroka A., Wysokińska E.: Motywy i bariery uczestnictwa osób 
starszych w rekreacji ruchowej. Rozprawy Społeczne 2013; 7(1): 125–130.
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psychicznej10. W  starszym wieku stany patologiczne (chorobowe) często 
są trudne do odróżnienia od stanów fizjologicznych („normalnych”), dla-
tego też ważne jest, aby ćwiczenia ruchowe były prowadzone lub choćby 
wprowadzane przez fizjoterapeutę. 

Warto zwrócić uwagę, że wysiłek fizyczny u  osób starszych powinien 
być dawkowany tzn. rozpoczynać się od krótkich, mniej obciążających 
ćwiczeń, stopniowo zwiększanych do dłuższych i bardziej obciążających. 
W  odniesieniu do osób w  starszym wieku zalecane są ćwiczenia składa-
jące się z  elementów tańca i  gimnastyki. Jednym z  ćwiczeń zalecanych 
osobom starszym, chorującym na choroby przewlekłe, jest Tai Chi polega-
jące na wykonywaniu powolnych i łagodnych ćwiczeń, które wpływają na 
poprawę zarówno sprawności fizycznej, psychicznej, jak i  wytrzymałości. 
Badania wykazały, że systematycznie prowadzona aktywność ruchowa 
wpływa na poprawę samopoczucia, zdrowia psychicznego i  fizycznego 
oraz zmniejsza następstwa niepełnosprawności11. Dlatego też w  organi-
zacji dnia osoby starszej niezwykle ważne jest uwzględnienie czasu na 
odpowiednio dobraną, preferowaną przez seniora aktywność ruchową. 
Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że ćwiczenia ruchowe senio-
rów powinny być prowadzone systematycznie, a  najlepiej codziennie; 
powinny odprężać i sprawiać radość; powinny być łatwe lub umiarkowa-
nie trudne np.: spacer, taniec, pływanie, gimnastyka; powinny zawierać 
różne formy ćwiczeń np.: elementy rozciągania, aerobikowe i  relaksację. 
Ponadto ćwiczenia powinny obejmować trening mięśni, ćwiczenia wy-
trzymałościowe oraz trening równowagi i  elastyczności oraz mogą być 
prowadzone w sposób grupowy lub indywidualny12.

W  opiece nad osobami starszymi i  organizacji im dnia ważna jest 
świadomość, że stan zdrowia seniorów ma duży wpływ na prowadzo-
ny przez nich styl życia i  podejmowane aktywności. Pogarszające się 
zdrowie i  różnego typu choroby często prowadzą do pogorszenia mo-
bilności, utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie codziennych czyn-
ności oraz zmniejszają liczbę kontaktów międzyludzkich. Utrata samo-
dzielności i  zależność w  istotny sposób pogarszają samopoczucie i  są 
poważną przyczyną rezygnacji z  wielu życiowych aktywności. Dlatego 

10 Grzegorczyk J., Szeliga E., Wolan-Nieroda A., Bazarnik-Mucha A.: Aktywność fizyczna 
osób starszych. Young Sport Science of Ukraine 2012; 4: 23–27.

11 Jajor J., Non-Wasztan S., Rostkowska E., Samborski W.: Specyfika rehabilitacji ruchowej 
osób starszych. Nowiny Lekarskie 2013; 82(1): 89–96.

12 Wizner B.: Prewencja gerontologiczna. W: Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A.: Geriatria 
z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica, Gdańsk 2006, s. 53–59.
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też ważne jest, aby rodzina, opiekunowie, personel medyczny pomogli 
osobom w  starszym wieku jak najdłużej utrzymać samodzielność, nie-
zależność i  aktywność w  możliwym zakresie np. poprzez stosowanie 
różnego typu udogodnień umożliwiających wykonywanie czynności 
codziennych oraz umożliwiających przemieszczanie się, w  zależności 
od możliwości, po terenie, po mieszkaniu lub choćby w  obrębie łóżka. 
Ważne jest niewyręczanie w  czynnościach, które osoba starsza może 
wykonać sama, ale dostarczenie odpowiedniej pomocy, wsparcia, asy-
stowanie i  mobilizowanie.

Osoby w  podeszłym wieku, niesamodzielne, często odczuwają lęk 
przed samotnością, całkowitą zależnością, a  także przed śmiercią. Lęk 
jest problemem, który wręcz zmusza osoby starsze do zaniechania lub 
zminimalizowania aktywności życiowych, a  to z  kolei pogłębia niesamo-
dzielność i zależność. Lęk jest często nasilany przez ujemny bilans życio-
wy, polegający na tym, że osoba starsza ocenia całe swoje życie, co się 
jej udało, co było sukcesem, a  co porażką, błędem. Jeśli w  podsumowa-
niu strat i  błędów jest więcej niż osiągnięć i  sukcesów, wówczas mówi 
się o  ujemnym bilansie życiowym. Wtedy osoba starsza często staje się 
zgorzkniała, przepełniona lękiem, wycofana z  życia. Opiekując się takimi 
osobami, należy pomóc im zobaczyć sens i  wartość ich dotychczasowe-
go życia oraz odnaleźć w  sobie pozytywne wartości, które mimo wielu 
ograniczeń niesie ze sobą starszy wiek, takie jak np. nabyte w  ciągu ży-
cia doświadczenie, pojawiające się z  wiekiem rozwaga i  opanowanie13. 
Można zaproponować osobom starszym udział w  zajęciach reminiscen-
cyjnych polegających na wspominaniu istotnych momentów ze swego 
życia. Takie wspomnienia pozwalają nie tylko na wypowiedzenie swoich 
doświadczeń, ale także na porównanie ich z  doświadczeniami innych 
osób. Zajęciami godnymi polecenia, mogącymi działać wyciszająco lub 
aktywizująco są zajęcia muzyczne, które mogą obejmować słuchanie 
muzyki, wyrażanie dźwięku przy pomocy instrumentów lub śpiewu oraz 
taniec w  rytm muzyki14.

Sprawując opiekę nad seniorami i  organizując im dzień należy tak-
że zwrócić uwagę na ich sytuację finansową. Zdarza się, bowiem, że 
pogarszająca się aktywność społeczna, kulturalna i  fizyczna wynika 
z trudności finansowych. Osoby starsze z niesprawnością i wielochoro-

13 Bajurna B., Mendyka L., Nowakowska I.: Różnorodność problemów występujących 
w starszym wieku. Pielęgniarstwo Polskie 2011; 1(39): 24–28.

14 Kaczmarczyk M., Trafiałek E.: Aktywizacja osób w starszym wieku, jako szansa na po-
myślne starzenie. Gerontologia Polska 2007; 15(4): 116–118.
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bowością znaczną część swoich dochodów przeznaczają na leki, często 
zdarza się też, że ze swoich emerytur dodatkowo utrzymują lub wspo-
magają swoje dzieci czy wnuki, redukując przy tym swoje potrzeby do 
minimum. Inną sytuacją jest fakt, że osoby starsze często z  różnych 
przyczyn zamieszkują samotnie, a  to niesie ze sobą wzrost kosztów 
utrzymania mieszkania i  codziennego życia oraz wymusza rezygnację 
z  zaspokojenia innych potrzeb, powodując lęk, niepewność i  utratę 
poczucia bezpieczeństwa. Z  badań wynika, że tylko nieliczni, dobrze 
wykształceni emeryci nie mają problemów w  tym zakresie15. Dlatego 
też w  organizacji dnia osób starszych, niesamodzielnych, niezwykle 
ważne jest zdiagnozowanie problemów finansowych i  pomoc w  ich 
rozwiązaniu. Osoby starsze samotnie mieszkające mogłyby np. niedro-
go wynajmować część swojego mieszkania studentom lub uczniom, 
którzy chcieliby mieszkać z  osobą w  starszym wieku i  w  pewnym za-
kresie pomagać jej. Taka sytuacja pozwoliłaby nie tylko obniżyć koszty 
utrzymania mieszkania, ale dodatkowo dawałaby osobie starszej po-
czucie bezpieczeństwa, zapobiegałaby osamotnieniu i  dyskryminacji 
oraz wpływałaby na budowanie właściwych relacji międzypokolenio-
wych16.

W  opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, w  tym przy or-
ganizacji ich dnia należy uwzględnić fakt, że potrzeby fizjologiczne oraz 
poczucie wartości i szacunku są potrzebami najistotniejszymi, które nale-
ży zaspokoić w pierwszej kolejności. Niewłaściwe podejście do osób star-
szych, brak odpowiedniego wsparcia emocjonalnego może w  znacznym 
stopniu przyczynić się do pogłębienia lub wystąpienia niesprawności. 
Niezwykle ważne jest podmiotowe traktowanie osób starszych i  pomoc 
im w wypełnieniu czasu wolnego, uwzględniając przy tym stan zdrowia, 
preferencje, miejsce zamieszkania i  sytuację finansową. 

Badania dowodzą, że osoby starsze najczęściej swój czas spędzają 
na spotkaniach z  rodziną, pomocy w  wychowywaniu wnuków, pracy na 
działce, chodzeniu do kościoła, oglądaniu telewizji, słuchaniu radia, a zde-
cydowanie rzadziej uprawiają sport, wychodzą do kina czy teatru. Uwagę 
zwraca fakt, że seniorzy często deklarują chęć pomocy innym, zwiększenia 
aktywności fizycznej oraz podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, 

15 Bajurna B., Mendyka L., Nowakowska I.: Różnorodność problemów występujących 
w starszym wieku. Pielęgniarstwo Polskie 2011; 1(39): 24–28.

16 Zrałek M.: Mieszkanie i środowisko zamieszkania ludzi starych. W: Strategie działania 
w  starzejącym działania w  starzejącym się społeczeństwie. Tezy i  rekomendacje. Rzecznik 
Praw Obywatelskich. Warszawa 2012, s. 117–123.
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lecz nie mają takich możliwości i  często czują się bezużyteczni i  niepo-
trzebni. Wskazuje to na potrzebę wsparcia i  pomocy osobom starszym 
w podjęciu różnego typu aktywności17. Zdaniem W. Wnuk aktywność jest 
synonimem życia, warunkiem rozwoju, podstawą leczenia wielu chorób, 
szansą twórczego wyrażania siebie oraz podstawą godnego starzenia się. 
Aktywność pozwala na bycie użytecznym. Wśród aktywności osób star-
szych wymienia się między innymi aktywność codzienną – odnoszącą się 
do wykonywania czynności dnia codziennego; aktywność kontynuowaną 
– obejmującą np. czytanie, spacer; aktywność nowo podjętą – odnoszącą 
się np. do nauki z  wykorzystaniem komputera, opieki nad inną osobą; 
aktywność rekreacyjno-hobbistyczną – np. uprawianie działki, hobby; ak-
tywność receptywną – obejmującą korzystanie z  mediów np. telewizji, 
radia, internetu; aktywność integracyjną – dotyczącą uczestnictwa np. 
w  klubach seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, stowarzyszeniach, 
wolontariacie18.

Osoby starsze często potrzebują wsparcia instrumentalnego, tzn. obej-
mującego nauczenie i  pokazanie jak postępować w  konkretnych sytu-
acjach np.: nauczenie obsługi telefonu, kuchenki mikrofalowej, kompu-
tera itp. Postęp technologiczny zachodzi bardzo szybko i  seniorzy nie 
zawsze mogą za nim nadążyć, dlatego też pomoc w  tym zakresie jest 
niezwykle ważna. Innym rodzajem wsparcia jest dostarczenie niezbęd-
nych informacji np. dotyczących zażywania i działania leków, schorzenia, 
na które cierpi, leczenia, zalecanych ćwiczeń, diety itp. Warto przy tym 
zwrócić uwagę, że wszelkie informacje muszą być podawane w  sposób 
zrozumiały z  upewnieniem się, że zostały dobrze zrozumiane. Niezwy-
kle ważna jest też pomoc lub wyręczenie osoby starszej, w  zależności 
od sprawności, w wykonywaniu czynności dnia codziennego np. pomoc 
w  zrobieniu zakupów, wykupieniu leków, w  czynnościach higienicznych, 
pracach domowych, w  sporządzeniu listy numerów telefonu, w  wyjściu 
do kina, do znajomych, na spacer itp.

W  opiece nad osobami starszymi niezwykle ważne jest zapobieganie 
dyskryminacji, ageizmowi i  stygmatyzacji seniorów oraz stwarzanie im 
warunków do pozytywnego starzenia się. Uważa się, że ważnym czynni-

17 Makara-Studzińska M., Krzyś-Woszczyk K.: Oblicza starości – przegląd piśmiennictwa. 
Psychogeriatria Polska 2012; 9(2): 77–86.

18 Wnuk W.: Aktywizacja osób starszych. Istota – zadania – możliwości i ograniczenia. W: 
Jurczyk-Romanowska E. (red.): Trzecia zmiana. Andragogiczne rozważania na temat projek-
tu @ktywny Senior. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Wro-
cław 2012, s. 13–24.
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kiem pozytywnego starzenia jest posiadanie zadania do wykonania oraz 
wiedzy, umiejętności i warunków do jego zrealizowania19. Osoby starsze, 
w  zależności od możliwości, zarówno fizycznych jak i  intelektualnych, 
mogą np. pomagać w  przygotowaniu obiadu – obierać ziemiaki, ścierać 
kurze, składać ubrania itp.

W  organizacji dnia osobie starszej, niesamodzielnej ważne jest wpro-
wadzenie do codziennego planu dnia rytuałów obejmujących pory wsta-
wania, czynności higienicznych, posiłków, aktywności i snu. Warto pamię-
tać, że sen jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na kondycję 
psychiczną i fizyczną oraz na sprawność funkcjonalną organizmu. Nieod-
powiednia jakość i  ilość snu może znacząco pogorszyć funkcjonowanie 
w ciągu dnia, dlatego też opiekując się osobami starszymi, niesamodziel-
nymi należy zadbać o  to, by ich sen był uregulowany20. Należy stworzyć 
warunki otoczenia zapewniające prawidłowy sen np.: ograniczenie hała-
su (zamknięcie okien, drzwi na korytarz), ograniczenie dostępu światła 
(zasłanianie okien, wyłączanie ostrego oświetlenia na korytarzu, należy 
pozostawić tylko przyciemnione oświetlenie, ułatwiające orientację np. 
w  dojściu do toalety), zapewnienie odpowiedniej wilgotności i  tempe-
ratury powietrza, wywietrzenie pokoju przed snem, zadbanie o  to, by 
ostatni w ciągu dnia posiłek był niezbyt obfity i podany na około dwie go-
dziny przed snem, należy zwrócić uwagę na to, by zalecana ilość płynów 
do wypicia była podawana w ciągu dnia, a nie przed snem (ograniczy to 
częstość oddawania moczu nocą i wybudzania z tego powodu), należy też 
zastąpić mocną herbatę i  kawę herbatkami ziołowymi, np. melisą. Waż-
ne jest także zaniechanie intensywnego wysiłku fizycznego przed snem, 
gdyż nadmierne pobudzenie może spowodować problemy z zaśnięciem. 
Z  kolei spacer, ciepła kąpiel oraz słuchanie muzyki relaksacyjnej sprzy-
ja zasypianiu. Opiekując się osobami starszymi warto pamiętać, że wraz 
z wiekiem ilość potrzebnego snu zmniejsza się do około pięciu godzin na 
dobę, dlatego należy tak organizować dzień, by osoby starsze nie kładły 
się spać zbyt wcześnie oraz starać się nie dopuszczać do drzemek w ciągu 
dnia. U  osób, u  których występują problemy ze snem, należy zachować 
szczególną ostrożność przy podawaniu leków nasennych, szczególnie 
benzodiazepin. Leki te u osób w starszym wieku mogą zaburzać znaczą-
co kondycję psycho-fizyczną i przyczynić się do upadku, łatwo też można 

19 Makara-Studzińska M., Krzyś-Woszczyk K.: Oblicza starości – przegląd piśmiennictwa. 
Psychogeriatria Polska 2012; 9(2): 77–86.

20 Kwilecki K.: Rozważania o czasie wolnym wybrane zagadnienia. Górnośląska Wyższa 
Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2011.
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je przedawkować, dlatego w starszym wieku nie powinny być stosowane 
długotrwale21.

W  organizacji dnia osobom starszym warto pamiętać także o  wprowa-
dzaniu aktywności umysłowych mających na celu wzmacnianie sprawności 
funkcji poznawczych albo opóźniających postęp już istniejących zaburzeń 
poznawczych. W tym celu zalecana jest np. fototerapia, polegająca na pracy 
opartej na fotografii. W zakres fototerapii wchodzi między innymi ogląda-
nie zdjęć, albumów rodzinnych, opowiadanie o  sytuacjach związanych ze 
zdjęciem, podpisywanie lub nadawanie nagłówków zdjęciom22.

Metody komunikowania się z osobami w starszym wieku

Komunikowanie się jest to sposób porozumiewania się między ludź-
mi i  stanowi jedną z  podstawowych potrzeb człowieka, jest niezbędne 
w  nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. Komunikowanie się okre-
ślane jest też jako proces przekazywania informacji między nadawcą 
i  odbiorcą, który powinien przebiegać dwukierunkowo tzn. nadawca 
przekazuje swoją wiadomość odbiorcy, a  ten w  odpowiedzi przesyła 
swój komunikat nadawcy. Ważne jest, aby komunikaty te były zrozu-
miałe. Zaburzenia w  procesie komunikacji, zarówno na poziomie prze-
kazywania informacji, jak i  ich rozumienia prowadzą do utraty poczu-
cia bezpieczeństwa i utrudniają codzienne funkcjonowanie w  relacjach 
z  innymi ludźmi. 

Prawidłowe komunikowanie się jest niezbędne w opiece nad osobami 
w starszym wieku, pozwala bowiem osobie opiekującej się lepiej rozumieć 
osobę starszą, nie popełniać błędów i dobrze wykonywać swoje obowiąz-
ki, zaś osobie starszej daje możliwość realizacji potrzeb, zapobiega izo-
lacji i  wykluczeniu. Aby proces komunikowania się przebiegał prawidło-
wo, niezbędna jest świadomość, jakie problemy zaburzające skuteczność 
komunikacji mogą pojawić się w  relacjach z  osobami w  starszym wieku. 
Problemy te mogą wynikać zarówno z  procesu starzenia się, jak i  różne-
go typu chorób i zaburzeń występujących u osób w starszym wieku. Do 
problemów mających istotny wpływ na przebieg komunikacji z osobami 

21 Wieczorowska-Tobis K.: Specyfika pacjenta starszego. W: Wieczorowska-Tobis K., Kost-
ka T., Borowicz A. (red.): Fizjoterapia w geriatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
2011, s. 18–27.

22 Tobis S., Cyklowska-Nowak M.: Wykorzystanie fotografii w terapii osób starszych. Nowi-
ny Lekarskie 2012; 81(1): 65–69.
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starszymi zalicza się między innymi: zaburzenia zmysłu słuchu i  wzroku, 
zaburzenia mowy (dyzartria, afazja – pojęcia wyjaśnione w dalszej części 
rozdziału) i  zaburzenia poznawcze23.

Zaburzenia słuchu są problemem, który zaczyna się już około 50 roku 
życia. Ograniczeniu ulega przede wszystkim słyszenie tonów o  wysokiej 
częstotliwości, utrudniające rozumienie spółgłosek, które z kolei utrudnia 
rozumienie mowy. Początkowo ograniczenie słyszenia może przebiegać 
w  sposób niezauważalny, ponieważ osoba starsza słyszy dosyć dobrze 
dźwięki. Stopniowo jednak ubytki słuchu przybierają na sile i  znacząco 
utrudniają komunikację. Osoby starsze często rekompensują sobie niedo-
słuch czytaniem mowy z  ust, często w  sposób subiektywny interpretują 
usłyszane, niepełne informacje, co może prowadzić do różnego rodzaju 
nieporozumień i  zadrażnień we wzajemnych relacjach.

Opiekując się osobą w  starszym wieku niezbędne jest określenie 
sprawności zmysłu słuchu oraz możliwości i  sposobów komunikowania 
się. Warto mieć świadomość, że znaczne ubytki słuchu mogą prowadzić 
do depresji, wycofania i  izolacji. Niezwykle ważne jest jak najszybsze za-
opatrzenie osoby starszej z niedosłuchem w aparat słuchowy. Należy jed-
nak pamiętać, że nawet najlepszy aparat słuchowy nie zapewni odbioru 
mowy w taki sposób, jak przy sprawnym zmyśle słuchu. Często odbierane 
dźwięki są zniekształcone24,25.

W komunikowaniu się z osobą w starszym wieku z niedosłuchem war-
to przestrzegać następujących zasad:

•  przed rozpoczęciem rozmowy należy upewnić się, że jesteśmy wi-
dziani i  słyszani, należy zwrócić na siebie uwagę np. poprzez po-

23 Szkolak D.: Komunikacja z ludźmi starszymi w warunkach instytucjonalnych zdaniem 
mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku. W: Sza-
rota Z. (red.): Starość zależna – opieka i pomoc społeczna. Perspektywa gerontologii społecz-
nej. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. – Oficyna wydawnicza AFM, Kraków 
2011, s. 107–122.

24 Strugała M.: Komunikowanie się ze starszym pacjentem, z  uwzględnieniem zaburzeń 
wzroku i słuchu oraz zaburzeń funkcji poznawczych. W: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D.: 
Geriatria i  pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008,  
s. 276–282.

25 Szkolak D.: Komunikacja z ludźmi starszymi w warunkach instytucjonalnych zdaniem 
mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku. W: Sza-
rota Z. (red.): Starość zależna – opieka i pomoc społeczna. Perspektywa gerontologii społecz-
nej. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. – Oficyna wydawnicza AFM, Kraków 
2011, s. 107–122.
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machanie ręką, lekkie dotknięcie, gdy senior nas nie widzi, kontakt 
wzrokowy i uśmiech świadczące o chęci nawiązania kontaktu. Należy 
sprawdzić, czy osoba starsza korzysta z  aparatu słuchowego, jeżeli 
tak, to należy mówić po stronie założonego aparatu. Nie należy mó-
wić do osoby z niedosłuchem, jeśli nas nie widzi, ponieważ jest np. 
odwrócona tyłem;

•  ważne jest umożliwienie osobie z  niedosłuchem czytania mowy 
z  ust. W  tym celu zaleca się stanie w  dobrze oświetlonym miejscu 
w  odległości 1 metra od rozmówcy, z  odsłoniętą twarzą i  ustami, 
utrzymując kontakt wzrokowy;

•   należy unikać zbyt głośnej i zbyt cichej mowy, nadmiernej artykulacji 
i przesadnej mimiki oraz dialektu, gwary;

•   należy mówić w  stronę ucha, którym senior lepiej słyszy, przekazy-
wane treści powinny być krótkie i konkretne;

•   zawsze należy upewnić się, czy zostaliśmy dobrze zrozumiani. W tym 
celu zaleca się poproszenie osoby starszej z  niedosłuchem o  po-
wtórzenie swoimi słowami przekazanego komunikatu. Jeśli osoba 
starsza nie zrozumiała przekazu, należy go powtórzyć tak, by był 
zrozumiany np. używając innych słów lub pisząc;

•   warto komunikaty werbalne wspomagać niewerbalnymi np. gesta-
mi, mimiką;

•   podczas rozmowy z osobą niedosłyszącą należy zadbać o ogranicze-
nie hałasu np. zamknąć okno, wyłączyć radio, telewizor;

•   należy pamiętać, że czytanie mowy z  ust jest męczące, dlatego też 
nie należy przedłużać rozmowy;

•   do osoby z niedosłuchem nie powinno równocześnie mówić kilka osób, 
ponieważ nie jest ona w stanie rozmawiać z kilkoma osobami na raz;

•   w  opiece nad osobami starszymi z  zaburzeniami słuchu niezbędna 
jest cierpliwość i  znajomość obsługi aparatów słuchowych26,27.

26 Lewko J.: Komunikowanie z ludźmi starszymi. W: Kwiatkowska A., Krajewska-Kułak E., Pa-
nek W. (red.): Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Czelej, Lublin 
2003, s. 184–192.

27 Strugała M.: Komunikowanie się ze starszym pacjentem, z  uwzględnieniem zaburzeń 
wzroku i słuchu oraz zaburzeń funkcji poznawczych. W: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D.: 
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 
276–282.
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Zaburzenia wzroku są problemem często występującym u osób w po-
deszłym wieku. Dochodzi do nich na skutek zmian zachodzących z  wie-
kiem w  oku lub w  wyniku różnego typu schorzeń czy urazów narządu 
wzroku. Wzrok jest bardzo ważnym zmysłem, gdyż pozwala na odbiór 
80% wszystkich informacji28.

Opiekując się osobami starszymi z  upośledzeniem widzenia warto 
mieć świadomość, że głównym sposobem komunikowania się z nimi jest 
mowa i dotyk. Warto zauważyć, że osoby starsze z zaburzeniami widzenia 
z powodu nakładającego się procesu starzenia i różnego rodzaju stanów 
patologicznych trudniej akceptują ubytki wzroku oraz mają gorsze moż-
liwości ich kompensacji (wyrównania)29.

W  opiece i  komunikowaniu się z  osobą w  starszym wieku z  zaburze-
niami widzenia zaleca się przestrzeganie następujących zasad:

•   przed rozpoczęciem rozmowy należy przedstawić się głośno i wyraź-
nie wymawiając swoje imię (i/lub nazwisko), pozwoli to na zapamię-
tanie nas i umożliwi rozpoznawanie nas po barwie głosu;

•   podczas wymawiania imienia (nazwiska) dobrze jest uścisnąć dłoń 
osobie niedowidzącej lub niewidomej. Warto przy tym pamiętać, że 
energiczny uścisk dłoni oznacza serdeczność i  życzliwość, zaś słaby 
uścisk dłoni odwrotnie, obojętność lub niechęć;

•   podczas rozmowy należy zachowywać się naturalnie, należy używać 
jasno sformułowanych zdań, komunikować, jeśli chcemy rozpocząć 
lub zakończyć rozmowę. Warto pamiętać, że osoba niedowidząca 
lub niewidoma jest pozbawiona odbioru większości komunikatów 
pozawerbalnych;

•   należy zapoznać osobę niewidomą lub niedowidzącą z  topografią 
pokoju, mieszkania, sali, oddziału. Warto pamiętać przy tym, żeby 
umożliwić dotknięcie przedmiotów oraz objaśnić rozmieszczenie po-
mieszczeń, należy upewnić się, że osoba niedowidząca jest dobrze 
zorientowana i poradzi sobie;

28 Szkolak D.: Komunikacja z ludźmi starszymi w warunkach instytucjonalnych zdaniem miesz-
kańców i  pracowników Domu Pomocy Społecznej dla osób w  podeszłym wieku. W: Szarota Z. 
(red.): Starość zależna – opieka i pomoc społeczna. Perspektywa gerontologii społecznej. Krakow-
skie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. – Oficyna wydawnicza AFM, Kraków 2011, s. 107–122.

29 Lewko J.: Komunikowanie z ludźmi starszymi. W: Kwiatkowska A., Krajewska-Kułak E., Pa-
nek W. (red.): Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Czelej, Lublin 
2003, s. 184–192.
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•   podczas spożywania posiłków należy informować osobę niewidzącą, 
co i gdzie się znajduje. W tym celu należy umożliwić, poprzez dotyk, 
zlokalizowanie położenia kubka, talerza, sztućców. Takie zachowanie 
pozwoli na samodzielność w  jedzeniu i piciu;

•   pomagając przemieszczać się osobie niedowidzącej lub niewidomej 
należy podać jej przedramię, warto pamiętać, że to my prowadzimy 
osobę niewidomą, a nie ona nas;

•   przy wchodzeniu i  schodzeniu po schodach należy położyć rękę 
osoby niewidomej lub niedowidzącej na poręczy schodów, zaś przy 
siadaniu przy stole na poręczy krzesła;

•   niezbędne jest także zapobieganie upadkom poprzez usunięcie 
przedmiotów utrudniających poruszanie się np. chodników, dywa-
nów, niepotrzebnych mebli;

•   u osób starszych, u których dodatkowo występuje niedosłuch, istnie-
je możliwość komunikowania się przy pomocy tabliczki Braille’a30,31.

Zaburzenia mowy takie jak afazja (ograniczenie rozumienia mowy i/
lub zdolności wyrażania myśli słowami), dyzartria (zaburzenia artykula-
cji, nieprawidłowa wymowa niektórych dźwięków lub niewłaściwy rytm 
mowy) są poważnymi problemami dotykającymi osoby starsze. Dyzartria 
występuje w chorobie Parkinsona, chorobach krtani, tchawicy i strun gło-
sowych, a  także przy braku uzębienia i  w  różnego typu zmianach doty-
czących języka, podniebienia i  jamy nosowej. Przyczyną afazji natomiast 
są uszkodzenia mózgu np. u  chorych po udarach mózgu, w  przypadku 
guzów mózgu. 

Opiekując się osobami w starszym wieku z zaburzeniami mowy należy 
mieć świadomość, że w  komunikowaniu się z  nimi niezbędna jest cier-
pliwość, okazywanie życzliwości i troski, bardzo ważne jest też zwracanie 
uwagi na niewerbalne sposoby komunikowania się, ponieważ w  odnie-
sieniu do osób z  zaburzeniami mowy nawet pojedyncze słowa czy nie-
artykułowane dźwięki mają znaczenie. 

30 Strugała M.: Komunikowanie się ze starszym pacjentem, z  uwzględnieniem zaburzeń 
wzroku i słuchu oraz zaburzeń funkcji poznawczych. W: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D.: 
Geriatria i  pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008,  
s. 276–282.

31 Lewko J., Jankowiak B., Bartoszewicz A.: Komunikowanie z pacjentem niedowidzącym 
i niewidomym. W: Kwiatkowska A., Krajewska-Kułak E., Panek W. (red.): Komunikowanie in-
terpersonalne w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003, s. 166–171.
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W  opiece nad seniorami z  zaburzeniami mowy i  komunikowaniu się 
z nimi ważne jest stosowanie następujących zasad:

•   należy ocenić zakres zaburzeń mowy, zdolności pisania i  czytania;

•   należy określić, jakie sposoby porozumiewania się są w danym przy-
padku możliwe np.: przy użyciu szablonu liter, kartki i ołówka, komu-
nikatów pozawerbalnych takich jak np.: potakiwanie głową, uścisk 
ręki, mruganie w odpowiedzi na zadawane pytania. Ważne jest, aby 
zadawane pytania umożliwiały odpowiedź „tak” lub „nie”;

•   należy stosować komunikaty niewerbalne takie jak: dotyk, uśmiech, 
które działają uspokajająco i  zmniejszają poziom stresu i  frustracji;

•   istotne jest zachowanie kontaktu wzrokowego, unikanie pośpiechu, 
mówienie powoli z  przerwami oraz wzmacnianie słów gestami, mi-
miką;

•   należy ignorować błędy popełniane przez osobę z  zaburzeniami 
mowy;

•   ważne jest uczenie osób z  zaburzeniem mowy powolnego mówie-
nia, robienia przerw między słowami oraz niewyręczanie, jeśli jed-
nak wystąpi zbyt długa przerwa w mówieniu, należy pomóc poprzez 
podpowiedzenie słowa;

•   warto pamiętać, że u osób z zaburzeniem mowy może wystąpić lęk 
przed mówieniem, określany jako logofobia, dlatego też w  opiece 
nad takimi osobami niezbędne jest częste nawiązywanie kontaktu 
słownego, okazywanie wsparcia i  życzliwości32,33.

Zaburzenia poznawcze są problemem, który znacznie utrudnia komu-
nikowanie się z  osobą starszą. W  miarę postępu otępienia chorzy często 
nie rozumieją wypowiadanych do nich słów, warto jednak pamiętać, że 
istotny jest sposób, w  jaki się do nich mówi, który może albo wyciszać 
i dawać poczucie bezpieczeństwa albo odwrotnie – pobudzać i wprowa-
dzać niepokój. 

32 Strugała M.: Komunikowanie się ze starszym pacjentem, z  uwzględnieniem zaburzeń 
wzroku i słuchu oraz zaburzeń funkcji poznawczych. W: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D.: 
Geriatria i  pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008,  
s. 276–282.

33 Lewko J.: Komunikowanie z ludźmi starszymi. W: Kwiatkowska A., Krajewska-Kułak E., 
Panek W. (red.): Komunikowanie interpersonalne w  pielęgniarstwie. Wydawnictwo Czelej, 
Lublin 2003, s. 184–192.
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W  opiece nad osobami w  starszym wieku z  demencją i  komunikowa-
niu się z nimi zaleca się stosowanie następujących zasad:

•   należy mówić powoli, używając krótkich, konkretnych komunikatów 
oraz powtarzać je tyle razy, ile będzie potrzeba;

•   należy utrzymywać kontakt wzrokowy, stosować komunikaty ta-
kie jak uśmiech, spokojne, łagodne spojrzenie, spokojny ton głosu 
w celu uspokojenia;

•   można, w  celu polepszenia koncentracji, zastosować dotyk, pogła-
skanie ręki;

•   należy mówić do chorego po imieniu;

•   w rozmowie należy używać imion członków rodziny, znajomych np. 
„żona Anna”, „przyszła córka Ela” itp.;

•   należy wspomagać słowa gestami, pokazem;

•   należy przedstawiać się choremu kilka razy, aby przypominać mu, 
kto się nim opiekuje;

•   należy ograniczyć liczbę uczestników rozmowy, ponieważ większa liczba 
osób, których podopieczny nie zna, może nasilać poczucie zagubienia;

•   należy przypominać pory dnia, tygodnia, miesiąca i roku np. „dzisiaj 
jest sobota”;

•   niezbędne jest wprowadzenie rutyny do dnia codziennego tzn. wy-
konywanie codziennie czynności o tych samych porach np.: czynno-
ści higieniczne, posiłki, spacer, pora snu;

•   należy podpisać pomieszczenia np. „łazienka”, „kuchnia”, „sypialnia”;

•   ważne jest, aby unikać wprowadzania zmian w otoczeniu;

•   należy stosować ćwiczenia umysłowe np. rozwiązywanie krzyżówek, 
oglądanie zdjęć34,35.

W  komunikowaniu się z  osobami starszymi, szczególnie w  placówkach 
instytucjonalnych, opiekunowie bardzo często stosują uproszczoną formę 
komunikacji, określaną jako „baby talk”. Jest to sposób komunikowania, 

34 Lewko J.: Komunikowanie z ludźmi starszymi. W: Kwiatkowska A., Krajewska-Kułak E., 
Panek W. (red.): Komunikowanie interpersonalne w  pielęgniarstwie. Wydawnictwo Czelej, 
Lublin 2003, s. 184–192.

35 Misiak K., Kopydłowska E.: Przygotowanie rodziny do opieki nad osobą starszą, cierpią-
cą na chorobę otępienną. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2011; 1(1): 65–75.
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którym często posługują się dorośli w odniesieniu do dzieci. Forma ta jest 
bardzo prosta, składa się z wielokrotnych powtórzeń, zawiera dużo pytań, 
zdań rozkazujących i  zdrobnień np.: „grzeczna dziewczynka”, „skarbie”, „ko-
chaneczku”. Ponadto wypowiedzi zawierają zamiast „ja” i  „ty” formę „my” 
np. „zrobimy” zamiast „zrobisz”36. Warto zauważyć, że badania wykazały, że 
taki sposób komunikowania się jest przez osoby starsze odbierany jako 
poniżający – osoby starsze czują się wówczas traktowane niepoważnie. 
Ponadto zauważono, że „mówienie jak do dzieci” wpływa niekorzystnie na 
stan zdrowia fizycznego i  psychicznego seniorów oraz wywołuje agresję 
u osób z łagodnym lub umiarkowanym otępieniem. Należy zwrócić uwagę, 
że opiekunowie posługujący się komunikacją „baby talk” uważają, że senio-
rzy lubią taki sposób porozumiewania oraz, że jest on przejawem troski37. 
Przekonanie to jednak nie jest zgodne z rzeczywistością i w codziennym ko-
munikowaniu się z osobami starszymi należy tej maniery mówienia unikać.

W komunikowaniu się z osobami w starszym wieku należy mieć świa-
domość, że na dobry odbiór mowy mają wpływ warunki, które nie rozpra-
szają koncentracji uwagi oraz podawanie informacji w sposób umiarkowa-
ny. Osoby starsze potrzebują więcej czasu na zrozumienie podanych treści 
i  udzielenie odpowiedzi. Wraz z  wiekiem zwalnia się tempo mówienia, 
mogą pojawić się trudności ze znalezieniem właściwych słów, występuje 
osłabienie zdolności zapamiętania usłyszanych treści. Ponadto z wiekiem 
mowa niektórych seniorów nabiera cech „gadatliwości” i  wyróżnia się 
pewnym nieładem informacyjnym, którym sprzyja stres, nieodpowiednie 
wsparcie oraz deficyt hamowania, objawiający się przekazywaniem infor-
macji nieistotnych, zdominowaniem rozmowy38.

Umiejętność prawidłowej komunikacji i nawiązywania kontaktu z oso-
bami w  starszym wieku są niezbędne w  zapewnieniu właściwej opieki 
seniorom, bez tych umiejętności niemożliwe jest rozpoznanie i zrozumie-
nie problemów osób starszych, niemożliwe jest też udzielenie właściwej 
pomocy oraz przeprowadzenie efektywnej wymiany informacji. 

36 Parlak D.: Komunikacja z ludźmi starszymi w ramach relacji opiekuńczo – terapeutycz-
nych. W: Panek A., Szarota Z.: Zrozumieć starość. Wydawnictwo Text. Kraków 2000, s. 39–47.

37 Szkolak D.: Komunikacja z ludźmi starszymi w warunkach instytucjonalnych zdaniem 
mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku. W: Sza-
rota Z. (red.): Starość zależna – opieka i pomoc społeczna. Perspektywa gerontologii społecz-
nej. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. – Oficyna wydawnicza AFM, Kraków 
2011, s. 107–122.

38 Kielar-Turska M., Świątek A.: Specyfika komunikowania się w  wieku senioralnym. W: 
Fabiś A., Muszyński M. (red.): Społeczne wymiary starzenia się. Agencja Wydawniczo-Rekla-
mowa OMNIDIUM, Bielsko-Biała 2011, s. 139–146.
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Warto zwrócić uwagę, że aby nawiązać prawidłowy kontakt z  osobą 
w starszym wieku oraz właściwie się z nią komunikować należy okazać 
jej zainteresowanie, uwzględnić aktualny stan psychiczny i emocjonalny 
osoby starszej w  swoich zachowaniach, stworzyć warunki sprzyjające 
prowadzeniu rozmowy (ograniczyć hałas, zapewnić intymność, przy-
mknąć drzwi, wybrać odpowiedni czas i  miejsce itp.), stosować jasne 
i  sprecyzowane komunikaty, unikać stosowania rad i  ocen, posługiwać 
się językiem zrozumiałym dla seniorów, dostosować tempo mówienia 
do rozmówcy. 

W rozmowie należy zwracać uwagę nie tylko na komunikaty werbalne, 
ale także na pozawerbalne, starać się, aby zachowana była dwustronność 
komunikowania. W  odniesieniu do osób starszych ważne jest przekazy-
wanie wszelkich informacji bezpośrednio tzn. bez pośrednictwa osób 
trzecich. Należy zawsze upewnić się, że zostaliśmy dobrze zrozumiani, 
niekiedy zachodzi potrzeba dodatkowo zapisania istotnych informacji. 

W  procesie komunikowania się nie tylko z  seniorami, ale z  każdym 
człowiekiem, niezbędna jest umiejętność słuchania. Umiejętność ta 
przejawia się w  okazywaniu zainteresowania wypowiedziami rozmówcy 
poprzez stosowanie komunikatów werbalnych np.: „tak”, „co było dalej”, 
„czy dobrze zrozumiałem” oraz pozawerbalnych np.: potakiwanie głową, 
zachowanie kontaktu wzrokowego. Umiejętne słuchanie daje rozmówcy 
poczucie bycia rozumianym, sprzyja otwartości i  daje możliwość zgłę-
bienia tematu rozmowy. Natomiast nieumiejętne słuchanie, przejawiające 
się np.: w  braku zainteresowania, przerywaniu wypowiedzi, odwracaniu 
wzroku, ziewaniu, może spowodować zamknięcie się rozmówcy i skutecz-
nie utrudnić zdobycie potrzebnych informacji oraz być źródłem stresu dla 
osoby starszej, a  także dawać jej poczucie bycia nierozumianym.

Warto pamiętać, że w kontakcie z osobą starszą, niesprawną, niezbęd-
na jest empatia tzn. współodczuwanie. Empatia pozwala lepiej zrozumieć 
problemy i  potrzeby osoby w  starszym wieku, sprzyja podmiotowemu 
traktowaniu oraz tworzeniu atmosfery zaufania i  życzliwości, co niewąt-
pliwie przekłada się na poczucie bezpieczeństwa i  otwarcie się osoby 
starszej. Poczucie bezpieczeństwa daje motywację i  siły do mierzenia 
się z  problemami, jakie niesie starość i  niepełnosprawność. Dlatego też 
w  opiece nad osobami starszymi ważne jest zachowanie spokoju i  opa-
nowania, które sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa zaś niedopuszczalne 
są zachowania nerwowe (szybkie, gwałtowne ruchy, podniesiony głos, 
nadmierny pośpiech), które skutecznie to bezpieczeństwo burzą, tworząc 
atmosferę zagrożenia i utrudniając proces komunikacji. 
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W  celu budowania poczucia bezpieczeństwa niezbędne jest szano-
wanie granic wyznaczanych przez osobę starszą i  relacji jej z  innymi 
ludźmi oraz dochowywanie powierzonych tajemnic. Niezbędna jest też 
akceptacja osoby starszej, takiej, jaka ona jest, a  także poszanowanie jej 
prawa do kreowania własnego życia. W  kontakcie z  osobą starszą z  nie-
sprawnością konieczna jest życzliwość i  ciepło przejawiające się tonem 
głosu, dotykiem, kontaktem wzrokowym, a  także tolerancja objawiająca 
się okazywaniem szacunku i  wyrozumiałości, szanowaniem praw osoby 
starszej, docenianiem jej indywidualności i  odmienności oraz traktowa-
niem partnerskim39.

Starzenie się, starość i  niepełnosprawność często łączą się z  cierpie-
niem. Cierpienie może mieć wymiar fizyczny (ból, wymioty, nudności, 
rany itp.), psychiczny (lęk, niepokój, depresja, gniew itp.), społeczny 
(brak możliwości pełnienia ról społecznych) i  duchowy (np. „targowanie 
się z  Bogiem”). Stosowanie zasad prawidłowej komunikacji pozwala na 
znalezienie najlepszych rozwiązań łagodzących cierpienie we wszystkich 
wymiarach oraz satysfakcjonujących zarówno dla osoby cierpiącej, jak i jej 
opiekunów. 

Ważne jednak by mieć świadomość istnienia czynników, które utrud-
niają porozumiewanie się, występujących zarówno po stronie opiekunów, 
jak i osób cierpiących. Wśród czynników tych należy wymienić pośpiech 
opiekunów i  brak czasu, które sprawiają, że cierpiący senior nawet nie 
podejmuje próby komunikowania się. Innymi czynnikami są okazywanie 
zniecierpliwienia, brak lub niewielka empatia, schematyczne działanie 
i  niepewność w  działaniu, a  także niechęć do nawiązywania kontaktów 
wynikająca z  własnej bezradności, w  sytuacji, gdy stosowane metody 
i  sposoby terapii nie przynoszą ulgi. 

Warto zwrócić uwagę, że brak właściwych relacji wśród osób opiekują-
cych się osobą cierpiącą i wypalenie opiekuńcze są istotnymi czynnikami 
utrudniającymi komunikację. Dlatego też opiekując się osobami starszy-
mi, cierpiącymi, należy zadbać również o  właściwe relacje opiekunów 
pomiędzy sobą, ponieważ zaniedbania w  tej sferze mogą niekorzystnie 
wpłynąć na stan podopiecznego. 

Wśród czynników utrudniających komunikowanie, leżących po stronie 
osoby cierpiącej, znajdują się przede wszystkim lęk, ból i niepokój, które 

39 Lewko J.: Komunikowanie z ludźmi starszymi. W: Kwiatkowska A., Krajewska-Kułak E., 
Panek W. (red.): Komunikowanie interpersonalne w  pielęgniarstwie. Wydawnictwo Czelej, 
Lublin 2003, s. 184–192.
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mogą doprowadzić do niechęci w  podejmowaniu jakichkolwiek kontak-
tów interpersonalnych, do „zamykania się w  sobie”. Dlatego też należy 
podjąć działania mające na celu rozpoznanie i  skuteczne niwelowanie 
lęku, bólu i niepokoju. O bólu np. może świadczyć cierpiący wyraz twarzy, 
zaciskanie dłoni. Warto pamiętać, że osoby cierpiące potrzebują wsparcia 
emocjonalnego, naszej obecności i  czasu, poprawienia poduszki, aktyw-
nego słuchania, czasem wspólnego milczenia, autentyczności40.

W  opiece nad osobą starszą nie można zapomnieć, że starość jest 
okresem życia nieuchronnie zmierzającym ku śmierci, która, jak pisze dr 
Saunders, „jest całkowitą zagadką, dopóki człowiek się do niej nie zbliży”. 
E. Kubler-Ross wyróżniła pięć etapów procesu umierania (zaprzeczenie 
i izolacja, gniew, negocjacje, depresja, akceptacja). Śmierć jest jednak pro-
cesem bardzo indywidualnym i  nie wszyscy przechodzą przez wszystkie 
jej etapy. Jedni odchodzą w  gniewie, inni w  smutku i  depresji, jeszcze 
inni negocjują z Bogiem czy losem. Dobrze jest, kiedy osoba może odejść 
pogodzona, akceptując to, co nieuchronne, załatwiając swoje sprawy. Ba-
dania wskazują, że większość ludzi chce mieć świadomość, że umiera i ma 
potrzebę rozmawiania o śmierci i umieraniu. 

W  opiece nad podopiecznym umierającym niezwykłe znaczenie ma 
czas. Często nasza obecność, umiejętne słuchanie, łagodny ton głosu, 
delikatne ruchy są środkami łagodzącymi dolegliwości, wprowadzają-
cymi spokój i  dającymi poczucie bezpieczeństwa. W  kontakcie z  osobą 
umierającą niezwykle ważne jest pokazanie, że to ona jest dla nas naj-
ważniejsza i że do końca może na nas liczyć. Opieka nad osobą umie-
rającą, niezależnie od jej wieku, jest trudna i  wymaga od opiekunów 
zaangażowania, cierpliwości i  zrozumienia, a  także znajomości etapów 
umierania i  objawów mu towarzyszących. Komunikując się z  osobą 
umierającą należy być autentycznym i  mieć świadomość, że na niektó-
re pytania np.: „dlaczego mnie to spotkało”, „kiedy umrę” nie ma odpo-
wiedzi, więc nie należy szukać ich na siłę. Ważne jest też, by nie dawać 
obietnic bez pokrycia np. „wszystko będzie dobrze”. Osoba umierająca 
wykryje szybko naszą nieszczerość, co będzie dla niej dodatkowym źró-
dłem cierpienia i  poczucia osamotnienia41.

40 Rolka H.: Komunikowanie z pacjentem ciężko chorym. W: Kwiatkowska A., Krajewska-
-Kułak E., Panek W. (red.): Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Wydawnictwo 
Czelej, Lublin 2003, s. 221–228.

41 Jankowiak B.: Komunikowanie z pacjentem umierającym. W: Kwiatkowska A., Krajewska-
-Kułak E., Panek W. (red.): Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Wydawnictwo 
Czelej, Lublin 2003, s. 238–248.
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Podsumowanie 

Starość jest etapem w  życiu człowieka, od którego nie da się uciec, 
odroczyć go czy usunąć, czeka nas wszystkich. Starzenie może mieć róż-
ne oblicza, od pogodnych, sprzyjających realizacji odkładanych marzeń 
do posępnych i smutnych związanych z samotnością, odrzuceniem i bez-
czynnością. Niewątpliwie starość niesie ze sobą bardzo często niespraw-
ność w  wielu aspektach życia oraz różnego typu choroby i  problemy, 
ograniczając aktywność i  swobodę działania. Jednak nawet w  obliczu 
tych niekorzystnych zmian, posiadanie osób umiejących świadczyć po-
moc i dających wsparcie, mających wrażliwość i umiejętność prawidłowej 
komunikacji może sprawić, że twarz starości pozostanie pogodna, mimo 
częstego bólu i  cierpienia. 

Ważna jest świadomość, że w  dużej mierze przebieg naszej starości 
i  to, jaką twarz przybierze, zależy od nas samych. Niezbędna jednak 
jest świadomość, że do tego okresu życia należy się przygotowywać 
już od młodości, a  może nawet dobrze byłoby się z  nim oswajać już 
od dzieciństwa. Warto wyrabiać już w  dzieciństwie nawyk aktywnego 
stylu życia, rozwijać pasje i  zainteresowania po to, by wiek emerytalny 
nie był związany z  bezczynnością, ale by można byłoby przeżywać go 
w  sposób aktywny i  twórczy, wypełniając tym samym większe pokłady 
czasu wolnego.

Niesprawność, tak częsta w  starości, rodzi potrzebę pomocy i  wspar-
cia. Praca z osobami starszymi jest wymagająca, niezbędna, bowiem jest 
w niej obszerna wiedza z zakresu procesu starzenia i zmian, jakie ze sobą 
niesie, we wszystkich sferach życia tzn. fizycznej, psychicznej i społecznej. 
Ważne są też umiejętności rozpoznawania, rozwiązywania i zapobiegania 
różnego typu problemom i  stanom patologicznym, które tak często są 
trudne do rozpoznania. 

Ale nade wszystko niezbędna jest empatia, cierpliwość i troska skierowane 
do powierzonych opiece seniorów, często zagubionych, bezradnych i bezbron-
nych. Warto pamiętać, że nie da się dobrze wykonać opieki nad seniorami 
bez umiejętności właściwej komunikacji i znajomości utrudnień, jakie mogą się 
pojawić w  kontakcie z  osobą starszą. Należy pamiętać, że osoba w  starszym 
wieku, nawet najbardziej nieporadna i  zależna, nie jest dzieckiem, nie należy 
jej więc traktować jak dziecka i komunikować się z nią jak z dzieckiem. 
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Izabela Wróblewska

WYKORzYSTAnie SpRzĘTU  
WSpOMAGAJĄCeGO CODziennĄ OpieKĘ  
nAD STARSzĄ OSObĄ nieSAMODzielnĄ

Wstęp

Osoba niepełnosprawna lub starsza wymaga opieki. Jest to szcze-
gólnie widoczne w przypadkach występowania niedowładów, porażeń 
i  drżeń kończyn, a  także ograniczeń ruchowych czy słabego wzroku. 
Bez pomocy innych osób nawet podstawowe czynności dnia codzien-
nego stają się trudne. Celem pielęgnacji nie jest jednak wyręczanie, 
które pogłębia zależność funkcjonalną chorego, lecz dążenie do wyko-
nywania przez niego jak największej liczby czynności znajdujących się 
w  zakresie jego możliwości. Pomagać należy jedynie w  razie koniecz-
ności. Zachęcanie do aktywności wpływa na polepszenie sprawności 
ruchowej i  zmniejsza poczucie zależności osoby niesamodzielnej od 
opiekunów. W  wielu wypadkach w  opiece nad osobą chorą i  niepeł-
nosprawną wystarcza wprowadzenie kilku prostych przedmiotów czy 
ułatwień, aby podopieczny mógł czuć się niezależny. W  sytuacjach 
postępującej choroby lub u  osób z  zaawansowaną niepełnosprawno-
ścią można wykorzystać specjalistyczny sprzęt ułatwiający codzienne 
funkcjonowanie i  podnoszący komfort podopiecznego. Proponowane 
poniżej artykuły/przyrządy mogą przyczynić się do wydłużenia okre-
su samodzielności osób nie w  pełni sprawnych, uniezależniając ich od 
opieki osób trzecich. 

Obecnie istnieje duży wybór sprzętu rehabilitacyjnego i artykułów co-
dziennego użytku, które przyczyniają się do podniesienia jakości życia 
osobom nie do końca sprawnym. Są to przedmioty dedykowane osobom 
ceniącym sobie niezależność, a także ich opiekunom. Można je podzielić 
na artykuły służące do pielęgnacji podopiecznego (np. karmienie, mycie, 
ubieranie) oraz przedmioty wyposażenia pokoi dziennych, sypialni, łazie-
nek i kuchni. 
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Oferowane produkty mają, w zależności od producenta i swojej jakości, 
różnorodne ceny. Można wśród nich znaleźć artykuły stosunkowo tanie 
oraz najnowsze zdobycze technologiczne, których cena jest często poza 
zasięgiem możliwości finansowych osoby niesprawnej i  jej rodziny. 

Przemieszczanie się

Podstawowym sprzętem używanym powszechnie przez osoby w  po-
deszłym wieku są laski (ozdobne, spacerowe, inwalidzkie) oraz kule inwa-
lidzkie i  pachowe. Ich różnorodność pozwala na indywidualne dobranie 
artykułu do potrzeb konkretnej osoby. 

Podstawą prawidłowego użytkowania lasek i kul jest ustawienie ich właści-
wej wysokości. Jest ona wyznaczana na podstawie wysokości krętarza więk-
szego kości udowej podopiecznego. Senior powinien zostać poinformowany, 
że używanie jednej laski lub kuli ma na celu odciążenie chorej kończyny 
dolnej. Oznacza to, że sprzęt ten należy użytkować po stronie zdrowej nogi.

Większość dostępnych na rynku lasek i  kul przeznaczonych dla osób 
w  podeszłym wieku jest dodatkowo wyposażona w  siedziska, koszyki 
i hamulce. Zwiększa to bezpieczeństwo i mobilność osoby niesamodziel-
nej poprzez umożliwienie czasowego odpoczynku w przemieszczaniu się 
oraz zwolnienie dłoni od konieczności trzymania w  nich dodatkowych 
przedmiotów, które mogą zostać umieszczone w koszyku.

Najnowsze sprzęty z  tej grupy są wykonywane z  lekkich i  wytrzyma-
łych materiałów, co zmniejsza wysiłek w  trakcie ich użytkowania oraz 
zapewnia wysokie bezpieczeństwo i  komfort poruszania się. Linia lasek 
i  kul jest obecnie często wykonana w  technologii bi-materiałowej, gdzie 
na uchwyt z  tworzywa nałożona jest warstwa komfortowego elastome-
ru. Dodatkowo wyposażona jest w  regulację wysokości i  ma możliwość 
składania, co ułatwia przechowywanie. Współczesne laski mają zazwyczaj 
więcej niż jeden punkt oparcia oraz antypoślizgowe, gumowe stópki, 
przez co zwiększona jest ich stabilność.

Kolejnym sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla 
osób niepełnosprawnych i  stosowanym w  codziennej opiece, stanowią-
cym stabilną podporę, są balkoniki. Najczęściej są wykorzystywane przez 
osoby ze schorzeniami narządu ruchu, mające problemy z  pionizacją, 
utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia lub w czasie nauki chodze-
nia, na przykład po przebytej chorobie lub urazie.
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Kupić można balkoniki stałe, kroczące, przestawne lub składane. Wszyst-
kie są sprzętami powszechnie używanymi zarówno przez osoby prywatne, 
jak i  w  opiece instytucjonalnej. Dają użytkownikom poczucie bezpieczeń-
stwa i  zmniejszają liczbę upadków, które stanowią jeden z  tak zwanych 
Wielkich Problemów Geriatrycznych (WPG), zwiększających zależność funk-
cjonalną seniorów. 

Osobom niepełnosprawnym motorycznie można zaproponować do prze-
mieszczania się wózki inwalidzkie. Spośród oferty producentów można wy-
brać standardowe, ultralekkie, elektryczne oraz nietypowe wózki inwalidzkie, 
na przykład z możliwością stabilizacji głowy i pleców. Osoby niesamodzielne, 
które często się przemieszczają, mogą wymagać drugiego wózka, który bę-
dzie służył głównie do ich transportu. Są to najczęściej lekkie, kompaktowe, 
podróżne wózki, w których istnieje możliwość pozycjonowania i które moż-
na w  szybki sposób wykorzystać do transportu użytkownika. Jest to sprzęt 
wymagający minimum konserwacji, składany, z demontowalnymi kołami, co 
pozwala na jego transport w bagażniku nawet małego auta.

O wyborze modelu wózka powinna decydować sprawność i waga użytkow-
nika oraz przeznaczenie i zastosowanie wózka na co dzień. Znaczenie ma także 
obwód pasa i bioder użytkownika, co uzależni wybór szerokości siedziska. 

Osoby niepełnosprawne przebywające dłuższy czas w  pozycji siedzą-
cej są narażone na zwiększony ucisk w okolicy pośladków, co może pro-
wadzić do uszkodzeń skóry i  w  rezultacie do powstania odleżyn. W  tej 
sytuacji dobrze jest korzystać z  poduszek przeciwodleżynowych, które 
równomiernie rozkładają ciężar ciała na całą powierzchnię pośladków 
i  ud. Poduszki te są specjalnie profilowane, dzięki czemu stabilizują po-
zycję podopiecznego w  wózku. Użytkownik nie musi ciągle poprawiać 
swojej postawy, co poszerza jego możliwości i  podnosi komfort, który 
jest bardzo trudny do osiągnięcia i często uważany za nieosiągalny luksus. 
Tymczasem wygoda i  funkcjonalność to priorytety w  opiece nad osobą 
zależną, które powinny iść ze sobą w parze. 

Zastosowanie poduszek przeciwodleżynowych o  anatomicznym kształ-
cie pozwala na ułatwiony przepływ krwi. W  rezultacie użytkownik może 
dłużej przebywać w  pozycji siedzącej nie ponosząc związanych z  tym 
negatywnych skutków. Poduszki te są powszechnie zalecane dla osób ze 
spastyką mięśni, które mogą zsuwać się z siedziska. Dzieli się je na kilka ro-
dzajów: piankowe, żelowe, pneumatyczne i konstrukcje mieszane. Pierwsze 
dwie grupy produktów zapewniają większą stabilizację chorego, natomiast 
poduszki pneumatyczne gwarantują większą ochronę przeciwodleżynową. 
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Dodatkowo mogą być one podzielone na 2 lub 4 komory, co pozwala na 
wyrównanie asymetrycznej postawy użytkownika. Wszystkie poduszki mają 
pokrowce z zamkami błyskawicznymi i są dopasowane do wymiarów wóz-
ków inwalidzkich. Decyzja dotycząca wyboru rodzaju poduszki powinna 
być zindywidualizowana i zależeć od osobistych preferencji danej osoby. 

Dodatkowym wyposażeniem dla osób pobudzonych ruchowo lub nie-
utrzymujących równowagi, a  także bezwładnych, wymagających stabilizacji 
i asekuracji pozycji na wózku inwalidzkim, krześle lub fotelu, są specjalistyczne 
pasy. Przedmioty te ułatwiają prowadzenie wózka z niestabilnym użytkowni-
kiem, są łatwe i wygodne w użyciu, nie wrzynają się w ciało i pozwalają dopa-
sować długość taśmy do obwodu użytkownika, pozostawiając jednocześnie 
lekki luz. Te wytrzymałe pasy są wykonane z  elanobawełny, można prać je 
ręcznie, a elementy bezpośrednio stykające się z ciałem chorego pokryte są 
miękką wyściółką, co przeciwdziała otarciom. 

Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

1. Laska ozdobna 150,00 – 
600,00

−  elegancka,
−  zakończona 

gumową nasadką 
antypoślizgową 
i  tłumiącą wstrząsy,

−  długość dopasowana 
przez przycięcie. 

2. Składana laska 
aluminiowa

30,00 – 
40,00

−  miękkie tworzywo 
w uchwycie,

−  łatwy i szybki system 
rozkładania,

−  uniwersalna, 
dopasowana do obu 
dłoni,

−  regulacja skokowa 
długości co 2,5 cm,

−  składana z kilku części,
−  niewielki rozmiar 

złożonej laski, 
−  w zestawie pasek na 

nadgarstek, 
−  lekka, 
−  maksymalne 

obciążenie do 120 kg.
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

3. Kula łokciowa 20,00 – 
40,00

−  wygodny uchwyt,
−  solidne podparcie 

łokcia,
−  lekka i wytrzymała,
−  uchylna obejma na 

ramię zapobiegająca 
spadaniu kuli, gdy nie 
jest trzymana,

−  regulacja uchwytu,
−  duża rozpiętość 

wzrostu użytkownika 
(od 155 do 215 cm),

−  dodatkowa regulacja 
rękojeść/przedramię,

−  regulowana wysokość,
−  maksymalne 

obciążenie do 150 kg.

4. Trójnóg/ 
czworonóg 
inwalidzki 

60,00 – 
70,00

−  szeroka podstawa,
−  dobra asekuracja 

podczas 
przemieszczania się, 

−  lekka i wytrzymała 
aluminiowo-stalowa 
rama, 

−  chromowana, 
ergonomiczna, 
regulowana na 
wysokość rączki,

−  miękki piankowy 
uchwyt, 

−  maksymalne 
obciążenie do 100 kg.

5. Laska/trójnóg 
z siodełkiem, 
składany

60,00 – 
100,00

−  lekka i wytrzymała,
−  uchwyt i  siedzisko 

z  tworzywa,
−  łatwa w obsłudze,
−  wytrzymałość  

do 100 kg.
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

6. Balkonik stały/
kroczący 
przestawny, 
składany

100,00 – 
150,00

−  stabilna,  
wytrzymała 
konstrukcja,

−  regulacja  
wysokości,

−  ergonomiczne, 
anatomiczne  
uchwyty,

−  składana, aluminiowa 
rama,

−  możliwość 
zablokowania funkcji 
kroczącej, 

−  nóżki zakończone 
zabezpieczeniami 
antypoślizgowymi, 

−  regulowana skokowo 
wysokość,

−  maksymalne 
obciążenie do 110 kg.

7. Balkonik 
składany 
z kółkami

100,00 – 
200,00

−  lekki, praktyczny, 
wytrzymały, stabilny,

−  łatwy w składaniu,
−  duże przednie kółka,
−  nóżki zakończone 

zabezpieczeniami 
antypoślizgowymi,

−  skokowa regulacja 
wysokości,

−  ergonomiczne 
uchwyty,

−  maksymalne 
obciążenie do 130 kg.

8. Balkonik 
ułatwiający 
wstawanie

100,00 – 
150,00

−  duża stabilizacja,
−  4 uchwyty ułatwiające 

wstawanie z  łóżka lub 
fotela,

−  2 punkty podporu 
umożliwiające łatwe 
wstawanie, 

−  regulacja wysokości.
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

9. Podpórka 
dwukołowa 
z  ławeczką

100,00 – 
120,00

−  poręczna, praktyczna,
−  łatwa w składaniu,
−  miękkie siedzisko 

z  tworzywa,
−  dwa anatomiczne 

uchwyty z  regulacją 
wysokości.

10. Podpórka 
trójkołowa 
stalowa

200,00 – 
250,00

−  stalowa, składana rama,
−  łatwa do transportu,
−  hamulce z możliwością 

blokady,
−  trzy pełne, 

bezobsługowe duże 
koła, 

−  regulowana wysokość,
−  ergonomiczne uchwyty,
−  torba zakupowa 

zamykana na zamek,
−  przedni kosz zakupowy 

z tacką,
−  maksymalne 

obciążenie do 110 kg.

11. Podpórka 
czterokołowa, 
aluminiowa, 
składana

250,00 – 
300,00

−  wysoki komfort, 
−  siedzisko z oparciem, 
−  hamulce,
−  torba na zakupy,
−  łatwa w prowadzeniu, 

składaniu, transporcie 
i przechowywaniu,

−  lekka i wytrzymała,
−  siedzisko z oparciem,
−  wygodne, 

antypoślizgowe 
uchwyty z hamulcami,

−  regulowana wysokość 
rączek,

−  torba na zakupy,
−  duże koła, wyposażone 

w blokadę,
−  maksymalne 

obciążenie do 120 kg.
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

12. Wysoka 
podpórka 
(balkonik typu 
ambona) 

600,00 – 
800,00

−  stabilizacja 
przedramion,

−  możliwość nauki 
stania oraz chodzenia 
bez pomocy lub 
z asystą osób trzecich,

−  podparcie na łokciach 
i przedramionach,

−  hamulce,
−  maksymalne 

obciążenie do 135 kg.

13. Balkonik wysoki 
z podpaszkami 

300,00 – 
500,00

−  wielofunkcyjny, 
wysoki,

−  bezpieczny nawet 
dla słabych 
użytkowników,

−  regulowane na 
głębokość siedzisko,

−  podpaszki odciążają 
nogi, dopasowują 
się do wysokości 
i  szerokości tułowia 
użytkownika.

14. Wózek 
inwalidzki

400,00 – 
1.000,00

−  aluminiowa lub 
stalowa konstrukcja,

−  trwały, solidny, 
niezawodny, stabilny, 
praktyczny,

−  odchylane, 
regulowane, 
zdejmowane 
podłokietniki 
i podnóżki, 

−  regulacja wysokości, 
głębokości siedziska 
i podparcia pod 
łokieć,

−  dostępne różne 
szerokości  
siedziska, 

−  niepalna, zmywalna 
tapicerka,
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

−  antywywrotne 
koła szprychowe, 
plastikowe lub 
pompowane na 
szybkozłączach,

−  możliwość wyboru 
koloru ramy 
i  tapicerki,

−  odchylanie 
i wyciąganie oparcia,

−  podłokietniki 
wykonane 
z wytrzymałego 
sztucznego tworzywa,

−  skuteczne, sprężynowe 
hamulce,

−  rama krzyżakowa ze 
stali precyzyjnej,

−  maksymalne 
obciążenie  
do 130 kg.

15. Lekkie wózki 
inwalidzkie

600,00 – 
4.000,00

−  składana, lekka 
aluminiowa rama 
o konstrukcji 
krzyżakowej,

−  demontowalna 
nylonowa tapicerka,

−   łamane oparcie 
z  regulacją 
głębokości,

−  gofrowana poduszka 
przeciwodleżynowa,

−  zabezpieczający pas 
biodrowy,

−  uchylne, 
demontowalne, 
o  regulowanej 
długości podnóżki, 
wyposażone w pasy 
na stopy,

−  regulacja wysokości 
położenia kół tylnych 
i przednich względem 
ramy,
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

−  tylne kółka 
pompowane, 
antywywrotne 
z  regulacją  
wysokości, 
wyposażone w system 
szybkiego demontażu,

−  przednie  
koła pełne, 

−  pompka,
−  hamulce wałkowe 

z  regulacją siły 
docisku,

−  aluminiowe ciągi,
−  zmywalna,  

nylonowa, 
przepuszczająca 
powietrze tapicerka,

−  maksymalne 
obciążenie do 130 kg.

16. Wózek 
transportowy

600,00 – 
2.000,00

−  składany,
−  lekki,
−  hamulce dla osoby 

towarzyszącej,
−  miękkie podłokietniki,
−  płyty podnóżka 

z  regulowanym 
kątem,

−  pas zabezpieczający 
przed zsuwaniem się,

−  stopka pod nogę do 
przechylania wózka,

−  kieszeń na łamanym 
oparciu,

−  uchwyty do 
przenoszenia po obu 
stronach,

−  możliwość 
wyposażenia 
w stelaż na butlę 
tlenową i wieszak na 
kroplówkę,

−  maksymalne 
obciążenie do 100 kg.
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

17. Schodołaz 
kroczący lub 
gąsienicowy 
(wózek/dźwig 
schodowy)

1.500,00 – 
25.000,00

−  wytrzymały,
−  bezpieczny,
−  łatwa i płynna obsługa,
−  możliwy wjazd i  zjazd 

po schodach,
−  wyposażony 

w podgłówek,
−  wymaga obsługi 

dwóch osób,
−  regulowane 

podłokietniki,
−  składany podnóżek 

i uchwyt kierujący, 
−  łatwe przechowywanie,
−  regulowany uchwyt – 

łatwe manewrowanie,
−  automatyczny system 

hamujący na krawędzi 
schodów,

−  kółka z blokadą 
pozwalające na 
poruszanie się po 
płaskich powierzchniach,

−  elektroniczny panel 
kontrolny,

−  możliwość ustawienia 
prędkości,

−  tryby: ciągły 
i przerywany,

−  intuicyjna obsługa,
−  samorównoważący,
−  dodatkowo podjazd, 
−  maksymalne 

obciążenie do 170 kg.

18. Pasy 
stabilizujące

30,00 – 
400,00

−  łatwe i wygodne 
w użyciu,

−  niewrzynające się,
−  możliwość prania,
−  wytrzymałe,
−  elementy stykające się 

z ciałem pokryte są 
miękką wyściółką,

−  możliwość mocowania 
do ramy łóżka, wózka,

−  możliwość regulacji.
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

19. Poduszka  
przeciwodleży-
nowa

90,00 – 
120,00

−  dwuwarstwowy wkład 
poliuretanowy,

−  pokryta elastycznym 
materiałem 
umożliwiającym 
dopasowanie się 
do anatomicznych 
kształtów chorego, 

−  boki i  część spodnia 
zabezpieczone 
wodo-ochronną 
kordurą i warstwą 
antypoślizgową.

20. Pneumatyczna 
poduszka  
przeciwodleży-
nowa

200,00 – 
900,00

−  wykonana 
z elastycznych komór 
połączonych ze 
sobą, napełnianych 
powietrzem przy 
pomocy pompki,

−  przepływ powietrza 
między komorami,

−  efektywny rozkład 
nacisku na całej 
powierzchni,

−  lekka, wygodna, 
funkcjonalna, 
komfortowa,

−  regulacja miękkości 
i wysokości poduszki, 

−  dostosowanie do 
kształtu ciała,

−  dla osób siedzących 
w sposób stabilny,

−  pokrycie wykonane 
z oddychającej 
perforowanej dzianiny 
zapewniającej 
komfort użytkowania, 

−  łatwa w konserwacji, 
−  powierzchnia 

antypoślizgowa,
−  pojedyncze lub 

podwójne sekcje 
komór.
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

21. Poduszka  
przeciwodleży-
nowa zmienno-
ciśnieniowa

500,00 – 
600,00

−  cykliczna, 
automatyczna zmiana 
ciśnienia,

−  zasilanie  
z gniazdka,

−  dwie,  
współpracujące 
komory powietrzne,

−  praca w kilku fazach,
−  efekt miecha 

powietrznego,
−  ciało nie przegrzewa 

się i nie poci,
−  zwiększa przepływ 

krwi w naczyniach 
uciskanych tkanek,

−  ciągła zmiana 
punktów podparcia,

−  do terapii odleżyn ≤ 
I  stopnia,

−  wymienne  
komory poprzeczne 
z PVC,

−  półprzepuszczalny 
pokrowiec z PU.

22. Jednokomoro-
wa, ultralekka 
poduszka z wy-
profilowanym 
podkładem 
gąbkowym 

700,00 – 
800,00

−  stabilizacja na wózku 
inwalidzkim,

−  lekka, komfortowa 
wkładka 
pneumatyczna,

−  profilowana, 
stabilizująca podstawa 
z pianki, 

−  dopasowanie do ciała 
użytkownika,

−  maksymalizacja 
mobilności 
i  funkcjonalności,

−  łatwa w utrzymaniu,
−  pokrowiec 

nieprzepuszczający 
wilgoci, odporny na 
działanie wysokich 
temperatur.
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23. Poduszka prze-
ciwodleżynowa 
stabilizująca

800,00 – 
1.600,00

−  trwała, odporna na 
działanie wysokich 
temperatur i upływ 
czasu, 

−  właściwości 
przeciwodleżynowe,

−  odzwierciedla kształty 
ciała użytkownika,

−  wzmacnia stabilizację 
ciała,

−  możliwość 
pozycjonowania 
miednicy i kończyn 
dolnych,

−  centralna, 
pneumatyczna część 
pozwala na lepszą 
ochronę okolic kości 
ogonowej, krzyżowej, 
kulszowej,

−  miękka powierzchnia 
przeciwdziała tarciu,

−  gwarancja ochrony 
skóry,

−  lekka,
−  łatwa w utrzymaniu,
−  nieprzemakalny 

pokrowiec,
−  równomierny rozkład 

nacisku na ciało 
użytkownika,

−  dwie niezależne strefy 
regulacji powietrza,

−  nadaje się dla osób 
o niesymetrycznej 
budowie ciała,

−  maksymalna waga 
użytkownika do 225 kg.

Przyjmowanie leków

Wśród akcesoriów ułatwiających przyjmowanie leków można wymie-
nić: kasetki do przechowywania tabletek (dzienne, tygodniowe, miesięcz-



Op ieKA  nAD  STARSzĄ  OSObĄ  n ieS AMODzielnĄ189

ne), kruszarki, zgniatarki i  przecinarki do nich, przyrządy do wyciągania 
leków z opakowań, wyciskarki do tubek czy zakraplacze do oczu. Wszyst-
kie są wykonane z myślą o używaniu ich przez osoby nie w pełni sprawne, 
spełniają wymogi ergonomii i  są proste w obsłudze.

Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

1. Zestaw kasetek 
dziennych

4,00 – 
150,00

−  podział na pory dnia 
i dni tygodnia,

−  wygodne 
w użytkowaniu,

−  tabelka na rozpisanie 
tygodniowych dawek,

−  etui na pojedynczy 
pojemnik.

2. Dozownik leków 
z alarmem

15,00 – 
150,00

−  opisane komory (rano, 
południe, wieczór),

−  zegar odliczający czas 
do zażycia leków,

−  sygnał dźwiękowy 
o konieczności 
przyjęcia leków dla 
kilku dawek dziennie,

−  możliwość rozłączania,
−  łatwy w obsłudze,
−  duża pojemność 

przegródek,
−  zasilany bateriami.

3. Kruszarka 
i przecinarka do 
leków

7,00 – 
60,00 

−  pojemniczek do 
przechowywania 
tabletek,

−  ergonomiczny kształt,
−  prosta obsługa,
−  2 przegrody,
−  zamykana na zatrzask 

uniemożliwiający 
wypadnięcie tabletki.

4. Przyrząd do 
wyjmowania 
tabletek

30,00 – 
60,00

−  łatwy w obsłudze,
−  ułatwia włożenie 

tabletek do 
organizatora 
(pojemnika).
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5. Wyciskarka do 
kremów i past

4,00 – 
12,00

−  gwarantuje całkowite 
opróżnienie 
opakowania,

−  estetyczny wygląd,
−  łatwa w obsłudze.

6. Zakraplacz do 
oczu

4,00 – 
18,00 

−  łatwy w użyciu,
−  pojemnik z kroplami 

do oczu mocuje się do 
kubka, 

−  naciśnięcie buteleczki 
powoduje zakropienie 
oka,

−  można używać do 
płukania oka.

Przyjmowanie pożywienia

W  sytuacjach, gdy osoba nie w  pełni samodzielna ma sama przygo-
tować sobie posiłek lub spożyć go bez pomocy innych, przydatna może 
okazać się prosta modyfikacja niektórych przedmiotów codziennego 
użytku lub zastosowanie specjalnych akcesoriów, w  zależności od dys-
funkcji użytkownika. Prezentowane poniżej przedmioty i urządzenia mają 
na celu ułatwienie wykonywania osobom chorym czy starszym codzien-
nych czynności bez pomocy z zewnątrz. 

Osobom, którym drżą ręce lub nie są one w pełni sprawne, tradycyjne 
porcelanowe naczynia należy zastąpić naczyniami ze sztucznych tworzyw. 
Są one łatwiejsze i bezpieczniejsze w użyciu, ponieważ są nietłukące, lek-
kie, najczęściej mają antypoślizgowe podkładki, a  dzięki nowoczesnym 
materiałom można je myć w  zmywarce, a  nawet sterylizować. Dzięki ta-
kim udogodnieniom, jak szerokie i  uniesione brzegi talerza, użytkownik 
o ograniczonej sprawności łatwiej może go przenieść i  samodzielnie na-
kładać pokarm. Skorzystanie z talerza z przedziałkami będzie zapobiegało 
mieszaniu się poszczególnych składników posiłku, a  podwójne dno za-
pewni utrzymanie odpowiedniej temperatury pożywienia. Jest to ważne 
w przypadku osób niepełnosprawnych, które jedzą wolniej. 

W  podobny sposób można usprawnić przyjmowanie płynów. Na ryn-
ku dostępne są kubki z dzióbkiem, podwójnymi uchwytami, utrzymujące 
ciepło, z alarmem ostrzegającym przed przelaniem płynu czy zmieniające 
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kolor pod wpływem temperatury. Zapobiegają one rozlewaniu się cieczy, 
przeciwdziałają oparzeniom i  pozwalają osobom o  ograniczonej samo-
dzielności zachować ją jak dłużej. 

Odpowiednio dobrane naczynia będą pomocne w  codziennym życiu 
nie tylko osobom z dysfunkcjami układu ruchu, ale także tym z zaburze-
niami widzenia. Poleca się dobierać dla nich odpowiedni, kontrastujący 
z posiłkiem, kolor naczyń. Dla osób słabo widzących i starszych powinny 
być to kolory jaskrawe. Badania dowodzą, że osoby z chorobą Alzheime-
ra chętniej spożywają potrawy mające czerwony kolor. Jeśli posiłek jest 
w  innym kolorze, można użyć czerwonych naczyń, co wpłynie stymulu-
jąco na apetyt chorego. 

Użycie specjalnych naczyń powinno być połączone z serwowaniem posił-
ków odpowiednich dla danej osoby. Potrawy należy przygotowywać poprzez 
dostosowanie ich konsystencji i  temperatury do potrzeb podopiecznego.

Dużym problemem dla osób niepełnosprawnych jest utrzymanie 
sztućców. Ich odpowiednie dostosowanie poprzez nałożenie specjalnych 
nakładek lub uchwytów z rzepami, stabilizujących je w dłoni użytkownika, 
pozwoli na samodzielne spożywanie potraw, sztućce nie będą wyślizgi-
wały się, a  sama czynność przestanie być męcząca. 

W trakcie posiłku podopieczni mogą zabrudzić się jedzeniem, dlatego 
warto przed rozpoczęciem karmienia zabezpieczyć chorego przez założe-
nie śliniaka. Z szerokiej oferty producentów tych wyrobów można wybrać 
śliniaki jednorazowe lub wielokrotnego użytku, krótkie lub przedłużone, 
chroniące nie tylko klatkę piersiową, ale także brzuch i uda.

Osobom, które chcą i  mogą samodzielnie przyjmować posiłki, trzeba 
to umożliwić i, jeśli jest to tylko możliwe, nie wyręczać w  tej czynności, 
nawet, jeśli są to chorzy leżący. Przy serwowaniu jedzenia do łóżka można 
wykorzystać tace-stoliki lub tace antypoślizgowe, które zapewniają sta-
bilność umieszczonych na nich przedmiotów, a  poprzez wysokie brzegi 
chronią naczynia przed spadaniem. 

Natomiast w każdej sytuacji, gdy osoba jest w stanie siedzieć przy stole, 
należy namawiać ją do wspólnego jedzenia, najlepiej w gronie najbliższych. 
Zapewnienie wygodnego krzesła (wózka) z  oparciem z  trzech stron, pra-
widłowej odległości od blatu stołu, pomocnych naczyń i sztućców, smacz-
nych, pożywnych i  estetycznie podanych posiłków, a  przede wszystkim 
stworzenie sprzyjającej, spokojnej atmosfery będzie motywowało chorego 
do przyjmowania pokarmów i przeciwdziałało niedożywieniu. 
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1. Kubek 
wskazujący 
temperaturę 
napoju

30,00 – 
120,00 

−  chroni zawartość 
przed rozlaniem,

−  pokrywka zmienia 
kolor zależnie 
od temperatury 
zawartości,

−  możliwość użycia 
słomki.

2. Brzęczyk na 
kubek

50,00 – 
120,00

−  mały,
−  wyrazisty kolor,
−  wymaga baterii,
−  brzęczy, gdy poziom 

płynu przekroczy 
25 mm do brzegu 
pojemnika.

3. Kubek – bidon 
z rurką

10,00 – 
100,00

−  innowacyjny system 
zapewniający 
łatwiejsze 
przyjmowanie płynów 
bez pomocy osób 
trzecich,

−  dodatkowy, 
ergonomiczny chwyt 
z tyłu kubka,

−  zamknięcie łączące 
rurkę ze zbiornikiem,

−  w rurce samo-
blokujący ustnik,

−  uchwyt do wieszania 
na łóżku,

−  klips do mocowania 
rurki do odzieży,

−  miarka na obudowie.

4. Kubek 
„bulionówka”

8,00 – 
25,00

−  dwie rączki po bokach,
−  profilowany,
−  częściowo zasłonięta 

góra chroniąca przed 
rozlaniem.
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5. Kubek miękki 
profilowany

20,00 – 
35,00

−  odpowiednio 
wyprofilowany,

−  możliwość podawania 
płynu bez podnoszenia 
głowy chorego,

−  możliwość 
dopasowania ustnika 
do chorego,

−  można myć 
w zmywarce. 

6. Szklanka 
teleskopowa 

18,00 – 
40,00

−  2 sztuki szklanek 
w opakowaniu,

−  prosta w użytkowaniu,
−  zasobnik na tabletki.

7. Kubek do 
samodzielnego 
jedzenia

110,00 – 
140,00

−  innowacyjny produkt 
dla osób niemogących 
samodzielnie 
posługiwać się 
sztućcami,

−  możliwość 
samodzielnego 
jedzenia bez 
konieczności 
posługiwania się 
rękoma,

−  system próżniowy,
−  ucisk na ustnik 

lub ssanie słomki 
powoduje przepływ 
pokarmu,

−  zabezpieczenie przed 
wyciekiem żywności,

−  możliwość stosowania 
w dowolnej pozycji,

−  duża średnica słomki,
−  łatwy w użyciu,
−  możliwość mycia 

w zmywarce,
−  możliwość używania 

w kuchence 
mikrofalowej.
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8. Tryskawka 
(pojnik)

10,00 – 
20,00 

−  możliwość podawania 
płynów leżącemu 
użytkownikowi,

−  pomocna w myciu 
chorego,

−  może być 
wykorzystywana 
do ćwiczeń 
oddechowych.

9. Miseczka 
dla osób 
posługujących 
się jedną ręką

30,00 – 
50,00

−  praktyczna,
−  zapobiega  

wylewaniu się 
pokarmu,

−  specjalne 
wyprofilowane brzegi 
pozwalają na kontrolę 
zawartości,

−  antypoślizgowa 
podstawa.

10. Nakładka 
wewnętrzna na 
talerz (talerz 
z wewnętrzną 
krawędzią)

12,00 – 
70,00

−  elastyczny, formowany 
materiał,

−  dopasowywalna do 
każdego talerza,

−  zatrzaski 
zakleszczające się 
wokół brzegu talerza,

−  ułatwia nabieranie 
i zapobiega 
wypadaniu jedzenia,

−  antypoślizgowa 
podstawa. 

11. Talerz 
„szufelkowy”

40,00 – 
50,00

−  łatwy dostęp do 
jedzenia,

−  antypoślizgowy spód,
−  systematycznie 

wzrastająca ścianka 
talerza,

−  brzeg ułatwiający 
przenoszenie 
i zabezpieczający 
jedzenie przed 
wypadaniem,

−  wykonany z materiału 
odpornego na ciepło.



Op ieKA  nAD  STARSzĄ  OSObĄ  n ieS AMODzielnĄ195

Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

12. Talerz 
utrzymujący 
ciepło

19,00 – 
30,00 

−  komora pod talerzem 
do wlania gorącej 
wody,

−  spodnia  
warstwa 
antypoślizgowa,

−  szczelny  
korek,

−  oddzielne komory,
−  wysokie krawędzie.

13. Talerz wielo- 
komorowy/ 
z przegródkami

30,00 – 
70,00 

−  kilka komór,
−  duża pojemność,
−  wysokie ścianki,
−  zamknięcie talerza. 

14. Zestaw 
śniadaniowy 
Alzheimer

80,00 – 
200,00 

−  kolor pobudzający 
łaknienie,

−  profilowane sztućce 
z możliwością 
wyginania główki,

−  talerz i miseczka 
z antypoślizgowym 
spodem 
i podwyższonym 
brzegiem, 

−  zabudowany kubek 
z ustnikiem,

−  osłonka na talerz,
−  kieliszek na jajko 

z przyssawką.

15. Uchwyt 
na sztućce 
zapinany na 
rzepy na dłoni

40,00 – 
60,00

−  wygodny,
−  łatwy w dopasowaniu,
−  ułatwia  

trzymanie małych 
przedmiotów,

−  wykonany  
z miękkiej, elastycznej 
tkaniny,

−  zapinany  
na rzepy,

−  do użytku prawo- 
i leworęcznego.
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16. Piankowa tuba 30,00 – 
36,00 

−  element 
jednoczęściowy,

−  ułatwia chwytanie,
−  lekka,
−  możliwość 

wykorzystania do 
różnych sprzętów (np. 
grzebień, szczoteczka 
do zębów, przybory 
do pisania).

17. Zestaw sztućców 
wyginanych

100,00 – 
130,00

−  wykonane ze stali 
wysokiej jakości, 

−  główki sztućców 
można zginać w dwóch 
płaszczyznach: 
czołowej (prawo – 
lewo) oraz strzałkowej 
(przód – tył),

−  duża trwałość przy 
zgięciach,

−  rękojeść wykonana 
z gładkiego tworzywa 
z powierzchnią 
antypoślizgową,

−  dla osób prawo- 
i leworęcznych.

18. Deska kuchenna 
z narożnikiem 

50,00 – 
300,00

−  trwała, 
jednoczęściowa, 
wielozadaniowa,

−  odstające boki,
−  wyprofilowana 

krawędź,
−  umożliwia pracę 

osobom jednorękim,
−  odczepiane, stalowe 

kolce i zaciski,
−  antypoślizgowe 

naczepy.

19. Otwieracz 
do kartonów 
z napojami

12,00 – 
60,00

−  prosty w użyciu,
−  w zestawie haczyk do 

usuwania plastikowych 
zawleczek pod kapslem,

−  dla osób nawet o słabej 
sile.
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20. Uniwersalny 
uchwyt do 
przykręcania 
i odkręcania

50,00 – 
60,00

−  komfortowy, 
uniwersalny,

−  pomaga przy 
otwieraniu/ 
zamykaniu np. drzwi, 
kuchenki, zmywarki, 
pralki, itp.,

−  możliwość użycia  
obu rąk,

−  duża powierzchnia 
kontaktu.

21. Otwieracz do 
puszek

5,00 – 
60,00

−  trwały, 
−  prosty  

w obsłudze,
−  zawiera otwieracz do 

butelek,
−  dla osób nawet 

o słabej sile.

22. Otwieracz do 
słoików

13,00 – 
160,00

−  prosty, trwały,
−  dwa tory do różnych 

rodzajów butelek 
i słoików,

−  otwiera pokrywki 
o średnicy od 10 do 
90 mm,

−  pokrywka 
utrzymywana przez 
otwieracz,

−  możliwość montażu 
do mebli,

−  słoik zaciśnięty przez 
taran może być 
popchnięty przez 
brzuch/biodra,

−  wolne ręce,
−  urządzenie  

zrobione 
z uformowanego 
plastiku,

−  antypoślizgowa 
podstawa,

−  gumowa  
otoczka.
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23. Chwytak 27,00 – 
70,00

−  wykonany z lekkiego 
aluminium,

−  drewniany/plastikowy 
uchwyt,

−  duży zaczep  
na ubranie  
na jednym końcu 
i mniejszy pętlowy  
na drugim,

−  możliwość  
użycia w wielu 
zadaniach  
związanych 
z codziennym 
funkcjonowaniem,

−  możliwość sterowania 
suwakami,

−  wyściełana 
gumą szczęka 
pokryta powłoką 
antypoślizgową,

−  magnetyczny  
czubek,

−  możliwość  
zaczepienia o laskę/
chodzik,

−  możliwość  
składania,

−  dostępny  
w różnych  
długościach oraz 
dodatkach zależnie od 
modelu.

24. Chwytak do 
gorących talerzy

16,00 – 
40,00

−  konstrukcja 
zapewniająca 
wykorzystanie siły 
całej ręki,

−  lekki  
i trwały,

−  łatwy  
do zachowania 
w czystości,

−  dla osób nawet 
o słabej sile.
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

25. Wodoodporny/ 
zmywalny 
śliniak dla osoby 
dorosłej

50,00 – 
65,00

−  trzywarstwowa 
tkanina,

−  bawełniana 
powierzchnia 
zewnętrzna,

−  spodnia powłoka 
wodoodporna,

−  długi, odporny 
i wygodny w noszeniu,

−  nadaje się do prania,
−  zapięcie na rzep wokół 

szyi umożliwia szybkie 
zakładanie i ściąganie.

26. Jednorazowe 
śliniaki dla 
dorosłych 
z kieszenią lub 
bez

7,00 – 8,00 −  wykonane 
z podfoliowanej bibuły 
celulozowej,

−  nacięcia tworzą paski 
do związania na 
szyi oraz ochronny 
kołnierzyk,

−  miękka zewnętrzna 
warstwa materiału,

−  może służyć jako 
serwetka,

−  duża powierzchnia,
−  wywijana kieszeń na 

resztki.

27. Stolik do łóżka 16,00 – 
160,00

−  praktyczny,
−  kilka ustawień 

poziomów nachylenia,
−  rozkładane nóżki,
−  łatwy w utrzymaniu.

28. Stolik 
przyłóżkowy

180,00 – 
600,00

−  regulacja wysokości, 
nachylenia i pozycji 
poziomej blatu,

−  maksymalne 
obciążenie do 10 kg,

−  łatwy w obsłudze 
i utrzymaniu czystości.
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Higiena osobista

Utrzymanie czystości u  osób starszych i  chorych wymaga często spe-
cjalnych zabiegów i  urządzeń. Najlepszym rozwiązaniem byłoby umoż-
liwienie korzystania z  tak zwanej łazienki bez barier. Oznacza to dosto-
sowanie łazienki do standardów kompleksowego wyposażenia toalet 
przeznaczonych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie zawsze jednak 
możliwe jest przeprowadzenie remontu pomieszczenia. Oferta specjali-
stycznego wyposażenia łazienek pozwala na zastosowanie nawet w  ma-
łych pomieszczeniach wielu usprawnień w  postaci uchwytów, poręczy, 
siedzisk, taboretów czy ławek. Ułatwiają one wykonanie codziennych za-
biegów higienicznych zarówno samemu podopiecznemu, jak i jego opie-
kunowi, zapewniając bezpieczeństwo i wygodę korzystającym z  łazienki. 

Podstawowym wyposażeniem łazienek przeznaczonych dla osób 
z  ograniczeniami ruchowymi należą uchwyty i  poręcze. Są one wykona-
ne z  trwałych materiałów, proste w montażu i  stanowią niezastąpioną 
pomoc dla osób o  obniżonej sprawności fizycznej, dla których stanie, 
chodzenie czy siedzenie są czynnościami sprawiającymi duże trudności. 
Stabilny i prosty w konstrukcji uchwyt daje możliwość podparcia, a  jego 
solidna konstrukcja zapewnia mocne i pewne trzymanie nawet dla osób, 
które całym ciężarem ciała będą się na nim wspierać. 

Innym, znajdującym swoje zastosowanie w higienie, przedmiotem są wol-
no stojące lub przymocowane do ściany, składane lub nieskładane, z  opar-
ciem lub bez stołki i krzesła prysznicowe. Pozwalają one na przyjęcie wygod-
nej pozycji podczas mycia. Mogą być także wykorzystywane przy ubieraniu 
i innych czynnościach osobistych. Wygodniejsze od nich są fotele toaletowe, 
które sprawdzają się szczególnie w opiece nad osobami starszymi, z dysfunk-
cją kończyn dolnych, ze schorzeniami ortopedycznymi czy po urazach. Dzię-
ki modułowej konstrukcji fotela, regulowanej wysokości i  zdejmowalnym 
nakładkom siedziska i  oparcia, może być on wykorzystywany jako krzesła 
prysznicowe lub wolno stojąca nakładka na sedes. Stabilna konstrukcja tego 
urządzenia pozwala na korzystanie z niego nawet na nierównej powierzchni. 

W  pielęgnacji osób o  obniżonej sprawności fizycznej, które nie mają 
możliwości korzystania z  prysznica lub które nie mogą utrzymać pozycji 
stojącej, można wykorzystać praktyczną w  użyciu nakładkę na wannę. 
Pozwala ona na bezpieczny transfer do i z wanny oraz wygodne w niej sie-
dzenie. Jej unikalny kształt (ze zwężoną częścią środkową) ułatwia dbałość 
o higienę intymną. Nakładka ma także uchwyt zapewniający dodatkowe 
wsparcie oraz regulację antypoślizgowych nóżek umożliwiającą dopaso-
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wanie urządzenia do konkretnej wanny. W  nowszych wersjach ławeczka 
jest dodatkowo wyposażona w obracane o 360° siedzisko, które sprawdza 
się w przypadkach, gdy wanna jest za mała dla standardowego krzesła ką-
pielowego. Ruchome siedzenie pozwala na przemieszczanie podopiecz-
nego ponad brzegiem wanny, z opcją blokowania w ustawieniach co 90°. 

U osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych oraz w przypadku dostępu 
do łazienki o  szerokich drzwiach można zastosować odporne na działanie 
wody i środków myjących wózki prysznicowe. Dzięki nim można wykonać ką-
piel podopiecznego bez konieczności jego wstawania z wózka. W większości 
przypadków urządzenia te mają także funkcje przenośnej toalety. Sadzanie 
na wózek i zsiadanie z niego jest w tym wypadku ułatwione dzięki uchylnym 
podłokietnikom, wyściełanemu siedzisku z  higienicznym otworem, uchyl-
nym, zdejmowanym podnóżkom i podłokietnikom oraz kołom z hamulcami.

U osób, które są całkowicie unieruchomione można w codziennej pie-
lęgnacji wykorzystać tak złożone urządzenia, jak podnośniki łóżkowe czy 
wysięgniki. Niestety ze względu na swoją cenę rzadko są one wykorzy-
stywane w warunkach domowych.

Omawiane przedmioty mają zazwyczaj lekką i wytrzymałą konstrukcję, 
są łatwe w użyciu, transporcie i utrzymaniu czystości oraz są przeznaczo-
ne nawet dla ciężkich osób.

Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

1. Uchwyty 
i poręcze

20,00 – 
200,00

−  łatwy montaż 
i demontaż,

−  wytrzymałe, bezpieczne, 
komfortowe,

−  plastikowe, stalowe, 
chromowane, 
o wzmocnionej 
konstrukcji.

2. Chwytak 
przywannowy

100,00 – 
350,00

−  plastikowy, stalowy,  
chromowany, 
o wzmocnionej 
konstrukcji,

−  bezpieczny, 
komfortowy,

−  prosta, solidna 
konstrukcja,

−  łatwy w montażu 
i demontażu,
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

−  stabilizowany przez 
gumowe wkładki,

−  regulowane 
mocowanie.

3. Taborety/
krzesła 
prysznicowe 

100,00 – 
300,00

−  wyposażone w otwory 
odprowadzające  
wodę,

−  miękka nakładka 
piankowa,

−  komfortowe,
−  odporne na 

korozję, wykonane 
z aluminium 
i tworzywa, 

−  regulowane nogi 
z antypoślizgowymi 
gumowymi 
nakładkami,

−  możliwość  
stosowania  
jako stopień 
ułatwiający wejście do 
wanny,

−  maksymalna waga 
użytkownika  
do 100 kg.

4. Fotel/
wózek 
prysznicowy

400,00 – 
7.000,00

−  aluminiowa 
konstrukcja  
malowana  
proszkowo – odporna 
na rdzę,

−  nogi z nasadkami 
antypoślizgowymi,

−  lekkie, elastyczne, 
stabilne,

−  regulowana  
wysokość,

−  modułowa 
konstrukcja,

−  zdejmowane nakładki 
siedziska, oparcia 
i podłokietników,

−  łatwy do transportu 
i czyszczenia,
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

−  odporny na zużycie, 
działanie wody 
i środków  
myjących,

−  funkcja przenośnej 
toalety,

−  aluminiowe uchwyty 
z wyściółką, 

−  uchylne podłokietniki 
i podnóżki,

−  wyściełane siedzisko 
z higienicznym 
otworem,

−  koła z hamulcami,
−  bez krawędzi i rogów,
−  maksymalne 

obciążenie do 200 kg.

5. Ławeczka 
prysznicowa 
z otworem 
toaletowym

320,00 – 
340,00

−  wielofunkcyjna,
−  wycięcie higieniczne 

z pojemnikiem 
sanitarnym,

−  z poręczą.

6. Fotel obrotowy 
do wanny

400,00 – 
600,00

−  stalowa konstrukcja 
zabezpieczona 
antykorozyjnie 
i malowana 
proszkowo,

−  wyjmowane 
podłokietniki,

−  regulowane 
stabilizatory boczne,

−  masywne siedzisko 
z tworzywa, 

−  nakładki 
antypoślizgowe,

−  kilkupozycyjna 
manetka blokująca,

−  maksymalna waga 
użytkownika  
do 130 kg.
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

7. Ławeczka 
na wannę 
z obracanym 
siedziskiem

140,00 – 
190,00

−  lekka, stabilna, 
bezpieczna, 
komfortowa, 
funkcjonalna,

−  unikalny kształt 
ułatwiający  
dbałość o higienę 
intymną,

−  regulowane nóżki 
z powierzchnią 
antypoślizgową,

−  możliwość  
blokady,

−  łatwa w utrzymaniu 
czystości.

8. Ławka wgłębna 
do wanny 

100,00 – 
200,00

−  regulowana szerokość 
zawiesia,

−  wykonana z tworzywa 
sztucznego 
i chromowanej 
konstrukcji  
stalowej,

−  odporna  
na korozję,

−  możliwość montażu 
oparcia,

−  maksymalne 
obciążenie do 130 kg.

9. Pneumatyczna 
miska do mycia 
głowy

60,00 – 
100,00

−  możliwość mycia 
włosów osobie 
w pozycji leżącej,

−  bezpieczna, wygodna,
−  pompowana,
−  łatwa w utrzymaniu 

czystości,
−  ma przewód 

odpływowy, wycięcie 
na szyję i prysznic do 
płukania włosów,

−  wykonana 
z nieprzemakalnego 
winylu,

−  łatwa 
w przechowywaniu.
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Potrzeby fizjologiczne 

W  tej grupie sprzętu pomocniczego znajdują się akcesoria ułatwiające 
załatwianie potrzeb fizjologicznych. Należą do nich omówione powyżej 
wózki toaletowe, a także przenośne toalety, baseny i kaczki. Osobną i bar-
dzo szeroką grupę stanowią artykuły jednorazowe, takie jak np. wkładki, 
podpaski, pampersy, pieluchomajtki i  podkłady, ułatwiające opiekę nad 
osobą chorą i niepełnosprawną stale przebywającą w łóżku. Pozwalają one 
na załatwienie potrzeb fizjologicznych w  pozycji leżącej lub półsiedzącej. 
Dzięki nowoczesnym technologiom produkcji przeciwdziałają odparze-
niom skóry i odleżynom, a duży wybór rodzajów i  rozmiarów pozwala na 
indywidualny dobór tego rodzaju artykułów do wymagań podopiecznego.

Wśród sprzętu służącego do załatwiania potrzeb fizjologicznych przez 
osoby przewlekle leżące można znaleźć produkty jednorazowe wykona-
ne ze sprasowanej tektury oraz wielokrotnego użytku, wykonane naj-
częściej z  polipropylenu – lekkiego, solidnego i  łatwego w  utrzymaniu 
czystości materiału. Oba rodzaje użytych materiałów dają chorym więk-
szy komfort niż starszy sprzęt metalowy. Dodatkowo baseny i kaczki są 
wyposażone w wygodne, często karbowane uchwyty, szczelne pokrywki 
zapobiegające wylewaniu się cieczy, chłonne wkładki nasączone żelem 
pochłaniającym zapach i  ciecz, mogą być sterylizowane, a  ich kształt 
i  wielkość dopasowuje się do płci i  wymogów chorego. Wymienione 
udogodnienia gwarantują zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem 
w  trakcie używania.

Innym przedmiotem znajdującym swoje codzienne zastosowanie 
w opiece nad osobą o ograniczonej sprawności jest podcierak. To proste 
urządzenie o okrągłej, miękkiej formie, zapewnia łatwy dostęp do żądane-
go miejsca, a tym samym komfort wszystkim osobom, które mają proble-
my z utrzymaniem higieny miejsc intymnych. Na podcierak można łatwo 
nałożyć papier toaletowy lub chusteczki higieniczne, a  po ich zużyciu, 
w całkowitej czystości, je wyrzucić. 

Dla osób, które mogą korzystać ze standardowej toalety, a  u  których 
istnieje konieczność odciążenia miednicy, można zastosować nasadki 
podwyższające sedes. Do wyboru są nasadki o  różnorodnej miękkości, 
wysokości, rozmiarach i sposobach mocowania. Umieszcza się je na musz-
li sedesowej, która w  rezultacie zostaje podwyższona do około 12 cm. 
Dzięki poręczom można je łatwo zdjąć i założyć, a boczne stelaże stabili-
zują je na podłożu. Nowocześniejsze wersje mają dodatkowo możliwość 
stopniowej regulacji wysokości. 
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

1. Basen sanitarny 10,00 – 
60,00

−  jednorazowy – 
przesiąkalność  
4 godziny,

−  plastikowa podstawka,
−  wygodny uchwyt,
−  szczelna przykrywka,
−  łatwy i wygodny 

w użyciu,
−  możliwość sterylizacji,
−  maksymalna waga 

użytkownika 250 kg.

2. Kaczki 5,00 – 
30,00

−  jednorazowe – 
przesiąkalność  
4 godziny,

−  wygodny uchwyt,
−  szczelna pokrywka,
−  możliwość mycia 

popularnymi środkami 
myjącymi,

−  możliwość sterylizacji.

3. Podcierak 
do higieny 
intymnej

130,00 – 
160,00

−  wysoki komfort,
−  łatwość obsługi,
−  okrągła, miękka forma,
−  trwały i wytrzymały,
−  łatwy dostęp do 

żądanego miejsca, 
−  dopasowany do 

standardowego 
papieru toaletowego 
i wilgotnych ściereczek.

4. Nasadka 
podwyższająca 
na sedes

50,00 – 
350,00

−  różne rozmiary, 
mocowania i twardość,

−  ruchome uchwyty 
boczne, 

−  klapa,
−  wielostopniowa 

regulacja,
−  podwyższa sedes do 

12 cm,
−  dostosowana 

do większości 
popularnych muszli, 

−  stabilna dzięki 
bocznym stelażom,

−  maksymalna waga 
użytkownika 100 kg. 
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Produkty do sypialni 

Wśród sprzętu pomocniczego przeznaczonego dla osób niesamodziel-
nych leżących znajdują się różnego rodzaju oparcia, podnośniki, stoliki, 
materace i  łóżka, które ułatwiają funkcjonowanie chorym niewstającym 
z  łóżka. Należy także wspomnieć o  produktach mających na celu zabez-
piecznie pościeli przed zabrudzeniem, a  więc podkładach, prześciera-
dłach czy osłonach.

Podstawą dobrej opieki nad osobami leżącymi są łóżka rehabilitacyjne. 
Są one specjalnie zaprojektowane dla osób, które ze względu na swój stan 
zdrowia zmuszone są spędzać w nich dużo czasu. Leże specjalistycznego, 
ortopedycznego łóżka podzielone jest na sekcje, które mają możliwość 
oddzielnej regulacji ich wysokości, najczęściej zdalnie, za pomocą pilo-
ta. Nowocześniejsze egzemplarze mają dodatkowo regulowane (poprzez 
mechanizmy zapadkowe) segmenty podudzia. Wysokość łóżka można do-
wolnie regulować, dostosowując je do potrzeb opiekuna oraz poprawia-
jąc choremu komfort wchodzenia i schodzenia z niego. Powierzchnia leża 
wypełniona jest listwami sprężynującymi. Na końcach barierek bocznych 
znajdują się zabezpieczające sprężynujące nakładki, które niwelują moż-
liwość przygniecenia kończyn. Oparcie łóżka ma możliwość ustawienia 
w  pozycji od leżącej do półsiedzącej. Większość łóżek rehabilitacyjnych 
jest wyposażona w  ochronne, ruchome barierki boczne oraz wysięgnik 
ułatwiający użytkownikowi zmianę pozycji. 

Łóżka rehabilitacyjne znajdują swoje zastosowanie nie tylko w  pielę-
gnacji pacjentów znajdujących się w  ośrodkach opiekuńczych, ale także 
w środowisku domowym. Są wykonane z lekkich materiałów, z możliwo-
ścią różnorodnych regulacji i na kółkach, co ułatwia ich przesuwanie. 

Jeśli nie ma możliwości wypożyczenia lub zakupu specjalistycznego 
łóżka rehabilitacyjnego, dobrze jest dostosować do potrzeb chorego jego 
łóżko domowe. Najlepiej, gdyby było to leże o  długości 200 cm, szero-
kości min. 90 cm i  wysokości 70 cm. Wysokość ma znaczenie głównie 
dla opiekunów chorego, dla których zbyt niska pozycja podopiecznego 
będzie się wiązała z  niedogodnościami jego obsługi. Dobrze jest także 
zapewnić sobie dostęp do chorego przynajmniej z dwóch stron łóżka, co 
usprawni wykonywane przy nim czynności.

Najważniejszym elementem w wyposażeniu łóżka jest dla chorego le-
żącego materac. Jego funkcję mogą spełniać ostatecznie specjalne, uszyte 
z  bawełny i  wypełnione siemieniem lnianym poduszki lub jednoczęścio-
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wa, elastyczna gąbka o  falistej powierzchni. Jednak najlepszą opcją jest 
specjalistyczny materac przeciwodleżynowy. Stosuje się go nie tylko w ra-
mach profilaktyki odleżyn, ale także w zespołach dolegliwości bólowych 
kręgosłupa oraz chorobach narządu ruchu. Materac przeciwodleżynowy, 
poprzez rozkład nacisku na większą powierzchnię ciała lub cykliczną 
zmianę punktów podparcia, minimalizuje pojawianie się odleżyn, które 
najczęściej dotyczą chorych przewlekle przebywających w pozycji leżącej 
i przez to narażonych na ciągły ucisk tkanek miękkich do kości. 

Omawiane materace można podzielić na te, które służą do krótkoter-
minowej opieki i  profilaktyki odleżyn i  takie, które zaleca się stosować 
w opiece długoterminowej i w sytuacji wystąpienia niepożądanych zmian. 
Do pierwszej grupy można zaliczyć materace bąbelkowe oraz piankowe, 
do drugiej – rurowe. 

Specjalna konstrukcja materacy z  dwóch pierwszych grup powoduje 
zwiększoną cyrkulację powietrza, a  zastosowane materiały gwarantują od-
powiednią sprężystość, co powoduje, że automatycznie dopasowują się one 
do kształtu ciała konkretnego użytkownika, zachowując naturalne krzywizny 
kręgosłupa. Dobrze, indywidualnie dopasowany materac nie upośledza funk-
cjonowania poszczególnych układów i daje podopiecznemu możliwość mak-
symalnego komfortu. Można do niego dobrać bawełniany, nieprzemakalny 
lub paroprzepuszczalny, ściągany pokrowiec, zapinany na zamek lub rzepy, 
co czyni go dodatkowo łatwiejszym w utrzymaniu czystości. 

Dla osób leżących powyżej 1 miesiąca oraz przy leczeniu istniejących 
już odleżyn zaleca się stosowanie materaca rurowego. Jest on podzie-
lony na komory powietrzne, które są cyklicznie napełniane i  opróżnia-
ne z  powietrza. Dzięki temu na ciele chorego nie ma miejsc narażonych 
na stały kontakt z  podłożem. Dodatkowo gwarantuje on odpowiednią 
wentylację, ukrwienie i izolację cieplną miejsc szczególnie narażonych na 
powstawanie odleżyn. Materace tego typu są także bardziej elastyczne, 
miękkie i  przyjemniejsze w  użytkowaniu, a  także wyższe niż materace 
bąbelkowe. Dzięki poprzecznie ułożonym komorom zapewniają lepsze 
odprowadzanie wilgoci. Są też bardziej wytrzymałe, dlatego preferuje 
się je przy osobach o  dużej masie ciała, długotrwale unieruchomionych 
oraz z  już występującymi odleżynami I  i  II stopnia. Ich zaletą jest także 
możliwość pracy na łóżku z regulacją oparcia oraz możliwość odłączenia 
poszczególnych segmentów w  celu stałego odciążenia odcinków ciała, 
co przyśpiesza gojenie występujących już zmian. Większość materacy ru-
rowych ma w  komplecie dodatkowy, zapasowy segment, który można 
wymienić w miejsce uszkodzonego. 
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Wszystkie materace przeciwodleżynowe stosuje się bezpośrednio na 
typowy materac znajdujący się na łóżku chorego, a następnie przykrywa 
prześcieradłem. 

W opiece nad osobami długo leżącymi najczęściej używa się jednora-
zowych podkładów i prześcieradeł ochronnych wykonanych z przewiew-
nej włókniny lub wielorazowych, bawełnianych, z  dodatkową warstwą 
ochronną. W ich produkcji stosuje się najwyższej jakości bezpieczne ma-
teriały, co wpływa na podniesienie jakości życia użytkownika. 

Produkty te stosuje się u wszystkich osób, u których istnieje zwiększone 
ryzyko zabrudzenia pościeli lub w ramach ochrony w trakcie wykonywa-
nych czynności higienicznych. Stanowią one barierę dla zanieczyszczeń, 
są przy tym odporne na przenikanie płynów i  wytrzymałe na zrywanie. 
Mogą być stosowane jako dodatkowa ochrona pościeli w  pielęgnacji 
chorych nietrzymających moczu i  kału, a  także u  osób stosujących róż-
nego typu produkty wchłaniające. Podkłady i  prześcieradła wielorazowe 
mają przyjemną w  dotyku, miękką warstwę zewnętrzną, która zapewnia 
komfort osobie leżącej oraz zewnętrzną, antypoślizgową, przeciwdzia-
łającą przesuwaniu się. Stabilizację zapewnia także wszyta na całej dłu-
gości brzegów gumka. Unieruchomienie zmniejsza tarcie i  minimalizuje 
powstawanie odleżyn. Z  kolei wewnętrzna poliuretanowa powłoka pod-
kładów i prześcieradeł nie przepuszcza wilgoci zachowując jednocześnie 
przepuszczalność powietrza. 

W przypadkach częstego moczenia łóżka można zastosować produkty 
podgumowane, a także higieniczne, nieprzemakalne, wielokrotnego uży-
cia, odporne na dezynfekcję pokrowce na materace o różnych rozmiarach, 
które mogą mieć warstwę frotte, co pozwala zrezygnować z  nakładania 
prześcieradła. Najnowsze podkłady i prześcieradła mają zamknięte brzegi 
zapewniające ochronę przed wyciekami. Ich warstwa chłonna ogranicza 
przykry zapach i  zapewnia suchość, a  paroprzepuszczalna membrana 
chroni ciało użytkownika przed podrażnieniami. 

Jeśli chory nie jest w  stanie samodzielnie się podnieść, obrócić ani 
wstać z łóżka, powinno się zamontować w łóżku wysięgnik. Firmy produ-
kujące sprzęt rehabilitacyjny oferują dużą gamę wysięgników – od pro-
stych, ręcznych, do skomplikowanych, sterowanych elektronicznie pod-
nośników z profilowaną rynną na ciało. 
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

1. Łóżko 
rehabilitacyjne

500,00 – 
4.500,00

−  komfortowe,
−  możliwość regulacji 

elektrycznej 
wysokości i ustawień 
poszczególnych części,

−  na kółkach,
−  z bocznymi osłonami,
−  możliwość montażu 

wysięgnika.

2. Materac 
przeciwodleży-
nowy 
bąbelkowy 

80,00 – 
250,00

−  prosta obsługa,
−  bezawaryjny,
−  cicha praca,
−  możliwość 

mikrowentylacji,
−  możliwość podłączenia 

pompy,
−  odprowadzenie wilgoci,
−  niezależne, 

naprzemiennie 
działające sekcje,

−  ciśnienie powietrza 
dostosowywane do 
wagi użytkownika,

−  dla osób o wadze 
50–120 kg.

3. Materac  
przeciwodleży-
-nowy rurowy, 
zmiennociśnie-
niowy z pompą

300,00 – 
7.000,00

−  skuteczny 
w profilaktyce i leczeniu 
odleżyn do IV stopnia 
włącznie,

−  duża liczba połączonych 
ze sobą, naprzemiennie 
działających komór,

−  cicha praca,
−  mikrowentylacja,
−  wytrzymały, gruby,
−  wyłogi do podwinięcia 

pod materac 
podkładowy,

−  wymienny  
pokrowiec,

−  podwójne dno 
pozwalające wstawić 
bazowy materac 
piankowy,
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

−  zmienny cykl pracy  
(10 min.),

−  tryb statyczny pracy dla 
osób wrażliwych na ból,

−  alarm niskiego ciśnienia,
−  bezpieczne odcinkowe 

usunięcie komór spod 
użytkownika,

−  maksymalna waga 
użytkownika do 210 kg.

4. Podkład 
ochronny jedno- 
i wielorazowy

3,40 – 
75,00

−  bariera dla kurzu, 
włosów i złuszczonego 
naskórka, 

−  odporny na 
przenikanie płynów, 

−  wytrzymały na 
zrywanie,

−  chłonny,
−  przyjemny w dotyku, 

komfortowy, wygodny,
−  miękka warstwa 

zewnętrzna,
−  trwały i odporny na 

odkształcanie,
−  warstwa 

zabezpieczająca przed 
przesuwaniem się,

−  wewnętrzna 
powłoka gwarantuje 
nieprzepuszczanie 
wilgoci 
i przepuszczalność 
powietrza,

−  nadaje się do prania.

5. Prześcieradło 
paroprzepusz-
czalne

20,00 – 
75,00

−  membrana 
paroprzepuszczalna,

−  chroni przed 
podrażnieniami,

−  materiał odporny na 
oleje oraz przesiąkanie 
cieczy,

−  możliwość dezynfekcji,
−  gumka 

przytrzymująca.
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Lp. Nazwa produktu Cena w zł Opis produktu Przykładowe zdjęcie

6. Uchwyt na 
wysięgniku

30,00 – 
500,00

−  możliwość regulacji, 
−  możliwość składania,
−  łatwy w użyciu, 

montażu i demontażu,
−  maksymalne 

obciążenie do 75 kg.

7. Osłona do łóżka 
na nogi osoby 
leżącej

60,00 – 
200,00

−  dostępne różne 
rozmiary,

−  wytrzymały,
−  łatwy w użytkowaniu.

Podsumowanie

W  opiece nad osobami niesamodzielnymi można wykorzystać jeszcze 
wiele dodatkowych przedmiotów ułatwiających codzienne funkcjonowanie, 
których nie wymieniono powyżej. W sklepach ze sprzętem rehabilitacyjnym 
można znaleźć niezwykle przydatne specjalne pętle z  rączką ułatwiające 
zapinanie guzików, druciane uchwyty pomagające założyć skarpety czy 
specjalne bransoletki z  GPS zawierające dane osobowe, adres zamieszka-
nia i stwierdzoną jednostkę chorobową użytkownika. Bransoletki tego typu 
pozwalają na dyskretną kontrolę osób, które chcą być samodzielne, a u któ-
rych rozpoczęły się niepokojące zmiany grożące np. zagubieniem. Zawarta 
w nich informacja dotycząca choroby jest szczególnie ważna w przypadku 
zasłabnięcia. Pozwala służbom ratowniczym na podjęcie ukierunkowanych 
działań, bez tracenia czasu na diagnozowanie pacjenta.

Część z  omawianych artykułów/produktów jest refundowana przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), o czym sami pacjenci i  ich opiekuno-
wie powinni zostać poinformowani przez personel medyczny. Wysokość 
refundacji zależna jest od rodzaju środków pomocniczych oraz artyku-
łów medycznych. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 
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29 sierpnia 2009 r. o  świadczeniach gwarantowanych z  zakresu zaopa-
trzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz 
środki pomocnicze (Dz.U. Nr 139, poz. 1141) refundacja jest finansowana 
ze środków publicznych. W rezultacie pacjent może otrzymać refundację 
całkowitą, w  całości pokrywającą koszt zakupu jakiegoś środka, częścio-
wą, zryczałtowaną, albo nie otrzyma żadnej dopłaty i  będzie zmuszony 
samodzielnie uiścić całość należności. Rozporządzenie określa nie tylko, 
które środki i w jakiej kwocie są refundowane, ale także komu przysługuje 
dany środek medyczny i przez jaki czas ma być użytkowany. 

Chory powinien od swojego lekarza pierwszego kontaktu lub specjali-
sty otrzymać odpowiednie zlecenie na wyroby medyczne będące przed-
miotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi. Druk należy po-
twierdzić we właściwym oddziale NFZ, a odbiór refundowanego sprzętu 
zatwierdzić podpisem. Jeśli pacjent nie jest w  stanie samodzielnie ode-
brać przyznanych środków, powinien pisemnie upoważnić do tego inną 
osobę, która musi dysponować numerem PESEL podopiecznego i  jego 
legitymacją ubezpieczeniową. 

Otrzymane zlecenie można zrealizować w  aptekach lub specjalistycz-
nych sklepach ze sprzętem medycznym. Ważnym jest, by te podmioty 
miały podpisaną umowę z  NFZ. Informację o  sprzęcie i  sposobie refun-
dowania jego zakupu można otrzymać w oddziałach NFZ, u lekarza i pie-
lęgniarki rodzinnej, lekarzy specjalistów, pielęgniarki środowiskowej oraz 
w sklepie z artykułami rehabilitacyjnymi.

Osoby o  ograniczonej sprawności i  ich opiekunowie mogą także ko-
rzystać z wypożyczalni sprzętu medycznego, których adresy są dostępne 
w  lokalnych ośrodkach pomocy społecznej. W  sytuacji długotrwałej nie-
pełnosprawności rozwiązaniem bardziej ekonomicznym jest jednak zakup 
niezbędnych produktów i urządzeń we własnym zakresie.

* Prezentowane w powyższym rozdziale zdjęcia produktów mają 
charakter wyłącznie ilustracyjny.
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Sławomir Tobis

ARAnŻACJA pRzeSTRzeni W DOMU 
DO pOTRzeb nieSAMODzielneJ 
OSObY STARSzeJ z UWzGlĘDnienieM 
RODzAJU niepeŁnOSpRAWnOŚCi

Wstęp

Trendy demograficzne są nieubłagane: osoby starsze będą stanowiły 
w najbliższych dekadach silnie rosnącą grupę społeczną1. Jest to zjawisko 
charakterystyczne dla współczesnego świata, a  zwłaszcza jego rozwinię-
tej części. Coraz większy udział seniorów w  życiu społecznym i  ekono-
micznym pociąga za sobą zainteresowanie: z  jednej strony problemami, 
z  jakimi boryka się ta populacja, z drugiej – perspektywami zbudowania 
dla niej ofert „skrojonych” na miarę potrzeb oraz możliwości tej grupy 
wiekowej; zainteresowany tym jest nie tylko sektor publiczny, ale również 
komercyjny. Także w dyskursie społecznym oraz naukowym problematy-
ka osób starszych w  sposób zauważalny zyskuje ostatnio na znaczeniu 
i  ulega istotnemu pogłębieniu, co pozwala na stawianie diagnoz oraz 
formułowanie propozycji rozwiązań kwestii istotnych dla ich dobrego 
funkcjonowania w środowisku.

Ważkość tej problematyki jest dostrzegana zarówno w  kraju jak i  za 
granicą. Organizacja Narodów Zjednoczonych w  swej rezolucji nr 46/91 
(Zasady działania na rzecz osób starszych) z  roku 1991 wskazała na duże 
znaczenie warunków zapewniających osobom starszym niezależną, aktyw-
ną i bezpieczną egzystencję2. Rezolucja zawiera katalog 18 zaleceń, którego 
hasłem przewodnim jest Dodać życia do lat, które zostały dodane do życia. 
Podkreśla ona prawo do pozostawania – tak długo jak to możliwe – w swo-

1 Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2014–2015. Rządowa Rada Ludnościowa. Warsza-
wa 2015

2 Zrałek M.: Kształtowanie środowiska zamieszkania sprzyjającego aktywnemu starzeniu 
się, W: Szukalski P., Szatur-Jaworska B. (red.): Aktywne starzenie się – przeciwdziałanie barie-
rom. Wyd. UŁ, Łódź 2014, s. 102–124.
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im mieszkaniu lub domu (pkt 6), a także do życia w środowisku, które jest 
bezpieczne i  przystosowane do osobistych preferencji oraz możliwości, 
z uwzględnieniem ich zmienności w czasie – a więc z zapewnieniem wyko-
nywania stosownych adaptacji w miarę pogarszania się osobistej sprawno-
ści (pkt 5). Dla osób starszych powinny być ponadto dostępne dedykowane 
usługi, świadczone przez wyspecjalizowane instytucje, w tym różne formy 
wsparcia, rehabilitacji oraz dostosowana do potrzeb seniorów aktywizacja 
psychiczna i społeczna w przyjaznym człowiekowi środowisku (pkt 13).

W  kwietniu 2002 roku zebrało się w  Madrycie Drugie Światowe Zgro-
madzenie w  Sprawie Starzenia się, w  którym wzięli udział przedstawiciele 
rządów z całego świata. Efektem prac Zgromadzenia były przede wszyst-
kim dwa dokumenty: Deklaracja polityczna oraz Międzynarodowy plan 
działania w  sprawie starzenia się, zawierający priorytet „Tworzenie sprzy-
jającego i wspierającego środowiska”, którego jednym z głównych obsza-
rów tematycznych było „Mieszkanie i środowisko życia”3. Zwrócono także 
uwagę na problematykę zapewnienia opieki i  wsparcia dla opiekunów 
osób starszych, ważną między innymi ze względu na pogłębiający się roz-
ziew między rosnącymi potrzebami a dostępnością opiekunów, zwłaszcza 
formalnych – czyli osób profesjonalnie przygotowanych do sprawowa-
nia opieki; poza opiekunami medycznymi czy opiekunami osób niepeł-
nosprawnych są to również pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie, 
terapeuci zajęciowi, arteterapeuci, a  także pracownicy socjalni. Zajęto 
się również kwestią wizerunku starości, jako że jego nieatrakcyjność nie 
sprzyjała powstawaniu dobrych, nowoczesnych i  innowacyjnych rozwią-
zań dla problemów, z  jakimi borykają się osoby starsze.

Unia Europejska, decyzją z  dnia 14 września 2011 r., ogłosiła rok 
2012 Rokiem aktywności osób starszych i  solidarności międzypokolenio-
wej4, zwracając jednocześnie uwagę na konsekwencje starzenia się 
społeczeństw oraz konieczność podejmowania wielorakich działań dla 
minimalizacji jego skutków. Podkreślono szczególne znaczenie równego 
traktowania płci oraz inkluzji (angażowania i uczestnictwa) osób niepeł-
nosprawnych5.

3 Szatur-Jaworska B.: Aktywne starzenie się i solidarność międzypokoleniowa w debacie 
międzynarodowej. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 17(7) 2002: 15–28.

4 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp 25.08.2016)
5 Enhancing rights and inclusion of ageing people with disabilities and older people 

with disabilities: a  European perspective. Council of Europe 2009. http://rm.coe.int/Co-
ERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805a-
2a2d (dostęp 26.08.2016)
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Dokumenty międzynarodowe zawierają zasady i  zalecenia, które co 
prawda nie mają w Polsce charakteru prawnie obowiązującego, niemniej 
jednak stanowią dobry punkt wyjścia dla takiego postępowania, które 
bierze pod uwagę potrzeby ludzi starszych. W obszarze mieszkania i śro-
dowiska zamieszkania można wymienić cztery podstawowe zasady6:

1.  Ochrona godności osoby starszej poprzez odpowiednie zaspoko-
jenie potrzeb, w  tym potrzeb mieszkaniowych (m.in. Powszechna 
deklaracja praw człowieka, Karta praw podstawowych Unii Euro-
pejskiej, Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych, Zrewidowana europejska karta społeczna),

2.  Upodmiotowienie osób starszych we wszystkich sprawach dotyczą-
cych rozstrzygnięć formy i miejsca zamieszkania oraz kształtowania 
środowiska mieszkalnego (Madrycki plan działania w kwestii starze-
nia się społeczeństw),

3.  Zintegrowane podejście w  rozwiązywaniu problemów związanych 
z mieszkaniami i budową środowiska wspierającego osoby starsze, 
z zaangażowaniem zarówno sektora publicznego jak i prywatnego, 
na szczeblu lokalnym i  krajowym (Madrycka deklaracja polityczna 
w kwestii starzenia się społeczeństw),

4.  Zasada projektowania uniwersalnego7, czyli uwzględniającego 
potrzeby i  ograniczenia wszystkich osób, w  tym także starszych 
i  niepełnosprawnych, dotycząca zarówno przestrzeni mieszkania 
jak i  otoczenia – czyli kształtowania przestrzeni dla wszystkich jej 
użytkowników (rezolucja Rady Europy ResAP 1 z 20018 i Deklaracja 
sztokholmska EIDD9 z 2004 roku).

6 Zrałek M.: Mieszkanie i środowisko zamieszkania ludzi starych. W: Szatur-Jaworska B. 
(red.): Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Biuro Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, Warszawa 2012, s. 117–123. 

7 Achieving full participation through Universal Design. Council of Europe 2009, 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docu-
mentId=09000016805a2a1e (dostęp 26.08.2016)

8 Resolution ResAP (2001)1 on the introduction of the principles of universal design 
into the curricula of all occupations working on the built environment, https://wcd.coe.
int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=ResAP(2001)1&Language=lanEnglish&Ver=original&direct=tr
ue (dostęp 26.08.2016)

9 http://dfaeurope.eu/wp-content/uploads/2014/05/stockholm-declaration_polish.
pdf (dostęp 26.08.2016)
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Potrzeby mieszkaniowe osób starszych

Mieszkanie to dla każdego człowieka podstawowy punkt odniesienia 
w  czasoprzestrzeni. Stwierdzenie to jest szczególnie prawdziwe w  kon-
tekście osób starszych, jako że stanowi miejsce zaspokajania większo-
ści ich potrzeb10. W  miarę starzenia się spędzają one coraz więcej czasu 
w mieszkaniu i  jego najbliższej okolicy, co jest rezultatem zmniejszającej 
się wydolności psychofizycznej oraz coraz większych ograniczeń, na któ-
re składają się takie czynniki jak: niepełnosprawność, trudności w  orien-
tacji przestrzennej i  mobilności, bariery architektoniczno-urbanistyczne 
czy poczucie braku lub niepełnego bezpieczeństwa publicznego. Kwestią 
najwyższej wagi jest zatem odpowiedź na pytanie, czy mieszkania ludzi 
starszych, zwłaszcza tych z  niepełnosprawnościami, faktycznie dają im 
możliwość zaspokajania potrzeb oraz czy tworzą im warunki zapewnia-
jące życie godne i niezależne.

W odniesieniu do ogólnej populacji zaspokojenie potrzeb mieszkanio-
wych powinno prowadzić do realizacji celów składających się na cało-
kształt jakości życia, w  tym zwłaszcza: stabilnej egzystencji, satysfakcji, 
poczucia bezpieczeństwa oraz posiadania wystarczającej przestrzeni ży-
ciowej dobrej jakości. W  kontekście osób niepełnosprawnych szczegól-
nego znaczenia nabierają potrzeby integracyjne: komunikacja i kontakty 
międzyludzkie, swoboda i wolność, a także sprawność i możliwość samo-
realizacji. Niezbędne jest więc zapewnienie odpowiednio dobrego stan-
dardu mieszkań, który jest wyznaczany w pierwszym rzędzie przez ergo-
nomiczną, funkcjonalną jakość poszczególnych składników zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych. Niezwykle ważne jest przy tym dostrzeżenie 
faktu, że przestrzeń zamieszkania osoby o  mniejszej sprawności powin-
na umożliwiać realizowanie wszystkich jej potrzeb – a więc takich, które 
charakteryzują ludzi niezależnie od ich kondycji psychofizycznej. Coraz 
więcej osób niepełnosprawnych ma przy tym świadomość, że na obec-
nym poziomie zaawansowania technologicznego istnieją rozwiązania, 
które skutecznie pomagają przezwyciężyć ich ograniczenia – i  słusznie 
oczekują one zastosowania takich rozwiązań w praktyce.

10 Zrałek M.: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób starszych. Dylematy i kierunki 
zmian. W: Hrynkiewicz J. (red.): O sytuacji osób starszych. Tom III. Rządowa Rada Ludnościo-
wa. Warszawa 2012.
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Niepełnosprawność w kontekście przestrzeni mieszkalnej

Definicja oraz klasyfikacja niepełnosprawności ewoluowały w  sposób 
znaczący, zwłaszcza w  ostatnich dekadach XX wieku11. Z  punktu widze-
nia kształtowania powierzchni mieszkalnej najbardziej istotny wydaje się 
wprowadzony przez WHO w latach 1997–2001 podział niepełnosprawno-
ści na następujące kategorie12:

•   biologiczna (wyłączenie, ograniczenie lub zaburzenie funkcji orga-
nizmu); w  kontekście konkretnej osoby można także posłużyć się 
pojęciem niepełnosprawności prawnej – w przypadku, gdy jest ona 
potwierdzona orzeczeniem o  niepełnosprawności – oba określenia 
nie są więc ani tożsame ani rozłączne,

•   jednostkowa (ograniczenie działania lub aktywności osobniczej),

•   społeczna (ograniczenie funkcjonowania w życiu społecznym).

Inny podział wiąże się z charakterem samych dysfunkcji:

•   niepełnosprawność fizyczna,

•   niepełnosprawność psychiczna,

•   niepełnosprawność sensoryczna (upośledzenie zmysłów np. wzroku, 
słuchu),

•   niepełnosprawności sprzężone (złożone).

Ograniczenia wynikające z niepełnosprawności mogą mieć charakter stały 
lub przejściowy, całkowity lub częściowy. Skutki wszystkich wymienionych 
rodzajów niepełnosprawności mogą być łagodzone przez działania podej-
mowane w  ramach kształtowania lub przystosowania przestrzeni mieszkal-
nej. Wiele chorób, dysfunkcji i  niesprawności prowadzi w  swoim efekcie do 
ograniczenia możliwości ruchowych – przykładem, a zarazem ekstremalnym 
wzorcem dla projektowania funkcjonalno-przestrzennego są więc możliwości 
motoryczne oraz strefy zasięgu osób korzystających z wózków inwalidzkich, 
przy uwzględnieniu, oprócz stanu zdrowia i stopnia sprawności takich osób, 
także gabarytów i możliwości manewrowych samego wózka inwalidzkiego.

11 Wilmowska-Pietruszyńska A.: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełno-
sprawności i Zdrowia. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania 2013; 7(2): 5–20.

12 International Classification of Functioning, Disability and Health. World Health Orga-
nization, Genewa 2001, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42417/1/9241545445_
eng.pdf (dostęp 28.08.2016)
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Przestrzeń mieszkalna dla starszej osoby 
niepełnosprawnej

We współczesnych podejściach do kształtowania środowiska mieszkal-
nego dla osób z niepełnosprawnościami akcentuje się przede wszystkim 
konieczność usunięcia możliwie wszystkich barier o charakterze architek-
tonicznym oraz maksymalne ułatwienie wyjścia (na zewnątrz) z mieszka-
nia czy domu. Dla osób starszych, które mają problemy z  mobilnością 
przestrzenną, postuluje się wprowadzenie takich rozwiązań, które umoż-
liwiają aktywne uczestnictwo w różnych formach życia społecznego i  ich 
nie izolują, mimo konieczności pozostawania w domu13.

Miarą kształtowania budynków oraz ich wnętrz są wciąż gabaryty oraz 
możliwości ruchowe dorosłych osób sprawnych, w  związku z  czym nie 
muszą one zwracać szczególnej uwagi na swoje poruszanie się i  wyko-
nywanie czynności. Rosnąca liczba osób o  ograniczonej sprawności14,15 
powoduje jednak, że uwzględnianie ich potrzeb w kontekście przestrze-
ni mieszkalnej nabiera obecnie charakteru wymogu ogólnospołecznego, 
zwłaszcza uwzględniając znaczenie nadrzędności profilaktyki nad inter-
wencją (która staje się konieczna w konsekwencji powstałych ograniczeń 
i niepełnosprawności). Profilaktyka to w pierwszym rzędzie eliminowanie 
wszelkich potencjalnych niebezpieczeństw z przestrzeni mieszkalnej.

Właściwe podejście do projektowania lub adaptacji mieszkań to 
podejście integracyjne, biorące pod uwagę funkcjonowanie niepełno-
sprawnych w  sposób równoprawny z  osobami w  pełni sprawnymi16. 
Mieszkania przystosowane specjalnie dla osób niepełnosprawnych nie 
powinny zatem, na ile to możliwe, odbiegać charakterem, wyposaże-
niem i  sposobem wykończenia od mieszkań przeznaczonych dla osób 
pełnosprawnych. Z  kolei, charakter dysfunkcji organizmu determinuje 

13 Zrałek M.: Kształtowanie środowiska zamieszkania sprzyjającego aktywnemu starzeniu 
się. W: Szukalski P., Szatur-Jaworska B. (red.): Aktywne starzenie się – Przeciwdziałanie barie-
rom. Wyd. UŁ, Łódź 2014, s. 102–124.

14 Slany K.: Osoby niepełnosprawne w  świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań z 2011 r. – wybrane aspekty. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwią-
zania 2014; 11(2): 44–62.

15 Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016. 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-
-2014-r-,6,6.html (dostęp 25.08.2016)

16 Nowakowski P., Charytonowicz J.: Wybrane problemy jakości środowiska życia osób 
niepełnosprawnych. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. http://idn.org.pl/
Lodz/Mken/Mken%202001/Referaty%202001/3.pdf (dostęp 25.08.2016)
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konieczność przystosowania przestrzeni zamieszkania do określonych, 
specyficznych wymogów – osoby o  mniejszej sprawności psychofi-
zycznej charakteryzują się bowiem dodatkowymi potrzebami, charak-
terystycznymi dla danej kategorii niepełnosprawności. Wykonywanie 
codziennych czynności przez niepełnosprawnych jest utrudnione, stąd 
też wymagania związane z  wielkością, układem funkcjonalno-prze-
strzennym i wyposażeniem mieszkania są zróżnicowane i bezpośrednio 
wynikają z  rodzaju schorzenia. 

W  sytuacji, gdy do codziennego funkcjonowania niezbędna jest po-
moc opiekuna formalnego lub nieformalnego, należy też wziąć pod uwa-
gę jego potrzeby, a  także wymagania wynikające z  konieczności zapew-
nienia skutecznej i  efektywnej współpracy między niepełnosprawnymi 
a  ich opiekunami – gdyż tylko pod tym warunkiem można osiągnąć cel, 
jakim jest optymalizacja jakości życia i  uczestnictwa społecznego oso-
by niepełnosprawnej. Należy ponadto dołożyć wszelkich starań, aby – 
uwzględniając potrzeby na przykład w  zakresie sprzętów i  wyposażenia 
dla celów rehabilitacji medycznej – zachować „mieszkalny”, przytulny cha-
rakter przestrzeni, czyli aby nie nabrała ona cech charakterystycznych dla 
placówki leczniczej. Sfera wizualno-psychologiczna jest bowiem ważnym 
składnikiem dobrego samopoczucia.

Niezależnie od rodzaju niepełnosprawności warto wspólnie z  osobą 
lub osobami, dla których projektowana lub adaptowana jest przestrzeń 
mieszkalna, przećwiczyć praktyczne scenariusze zachowań. Istnieją co 
prawda ogólne zalecenia co do minimalnych odległości, niezbędnej 
przestrzeni manewrowej czy układu sprzętów lub wyposażenia, lecz naj-
dokładniejsze oszacowanie potrzeb przestrzennych (i  jednocześnie naj-
mniejsze ryzyko niepowodzenia interwencji adaptacyjnej) zapewnia wła-
sne, staranne wymierzenie zakresów konkretnych ruchów i przemieszczeń 
wykonanych przez daną osobę. Takie wspólne działanie buduje ponadto 
pomost zaufania między opiekunem a  podopiecznym oraz ułatwia póź-
niejszą komunikację, co powinno skutkować wypracowaniem rozwiązania 
dobrego, dopasowanego do możliwości, potrzeb i ograniczeń w danym, 
konkretnym przypadku.

Upadki – poważne zagrożenie dla osób starszych

Jednym z  największych zagrożeń dla samodzielności osób starszych 
– tak w  pełni sprawnych jak i  niepełnosprawnych – są upadki. Według 
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danych szacunkowych dotyczą one w  skali roku co najmniej co trzeciej 
osoby mieszkającej w  środowisku i  więcej niż co drugiej mieszkającej 
w  instytucji opiekuńczej lub przebywającej w  szpitalu17. Zdawać sobie 
przy tym należy sprawę, że to właśnie upadki są jedną z  najczęstszych 
przyczyn konieczności przeprowadzania osób starszych do placówek 
opiekuńczych.

Upadki należą do grupy tak zwanych wielkich problemów geria-
trycznych, których charakterystycznymi cechami są wieloprzyczynowość 
i  przewlekłość. Ze względu na to, że prowadzą one do utraty niezależ-
ności, mają niekorzystny wpływ na jakość życia i  tym samym stanowią 
istotny problem społeczny. Zwiększają ryzyko wystąpienia depresji i nie-
trzymania moczu. Wchodząc w  skład ciągów przyczynowo-skutkowych 
mogą nie tylko nasilać niepełnosprawność, ale wręcz ją powodować – 
przykładową zależność pokazano na rycinie 1.

Upadki

Utrata masy
i siły mięśni

Brak motywacji
do przygotowywania posiłków

i jedzenia

Ograniczenie
mobilności

Ograniczenie
wychodzenia z domu

Nietrzymanie moczu

Izolacja społeczna

Depresja

Niedożywienie

Rycina 1: Przykładowy ciąg przyczynowo-skutkowy obejmujący upadki.

17 Kropińska S., Wieczorowska-Tobis K.: Wielkie zespoły geriatryczne, jako przyczyna nie-
sprawności w starości. W: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): Różne oblicza starości. 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2011, s. 25–34.
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Jednym z groźnych powikłań upadków jest zespół poupadkowy. Oznacza 
on ograniczenie mobilności – albo wynikające wprost z upadku albo wywo-
dzące się z  informacji związanych z  upadkiem (obserwacja upadku, który 
zaistniał, i  jego konsekwencji lub wręcz informacja, że ktoś znajomy upadł 
i  stał się niesprawny). Zespół poupadkowy może mieć różne konsekwencje 
– od czasowego ograniczenia poruszania się poza domem do całkowitego 
unieruchomienia w łóżku i odmowy wstawania nawet do ubikacji, w związ-
ku ze strachem przed upadkiem. Takie przypadki należy koniecznie zgłaszać 
pielęgniarce albo lekarzowi w celu podjęcia odpowiednich kroków.

Osoby starsze, w  przeciwieństwie do osób młodych (które upadają 
głównie w  związku z  urazami), najczęściej upadają w  swoich mieszka-
niach, podczas wykonywania zwykłych, codziennych czynności. Jak wy-
kazano w  badaniach PolSenior, dokonanych na reprezentatywnej gru-
pie Polaków w  wieku podeszłym18, 2 na 3 (66,7%) starsze osoby miały 
w  wywiadzie upadek podczas chodzenia, co czwarta (27,6%) – podczas 
wstawania i siadania, a co piąta (20,5%) – podczas rutynowych czynności 
codziennych. Tylko jedna na 20 osób (5,0%) z  upadkiem w  wywiadzie 
podawała, że upadek wydarzył się podczas wykonywania czynności nie-
bezpiecznych. Kapitalne znaczenie ma zatem dobra, przyjazna przestrzeń, 
w której codziennie przychodzi się poruszać osobom starszym, szczegól-
nie zaś aspekty jej właściwej aranżacji oraz eliminacji istniejących prze-
szkód i niebezpieczeństw.

Wśród czynników ryzyka upadków zwraca się zwłaszcza uwagę na 
tak zwane czynniki środowiskowe, które są związane z  otoczeniem oso-
by starszej19. Możliwość ich modyfikacji powoduje, że znajdują się one 
w  centrum uwagi organizatorów opieki dla osób starszych20. Należą do 
nich wszystkie czynniki związane z brakiem udogodnień w mieszkaniach 
(na przykład poręczy, uchwytów), ale także nieodpowiednie umeblowanie 
pomieszczeń, powodujące że poruszanie się nawet sprawnych osób jest 
obarczone ryzykiem. Również zła jakość ciągów komunikacyjnych może 

18 Skalska A., Wizner B., Klich-Rączka A., Piotrowicz K., Grodzicki T.: Upadki i ich następ-
stwa w  populacji osób starszych w  Polsce. Złamania bliższego końca kości udowej i  endo-
protezoplastyka stawów biodrowych. W: Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.): 
Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. 
Wydawnictwo Termedia, Warszawa 2012, s. 275–294.

19 Borowicz A.: Upadki i zaburzenia chodu. W: Borowicz A., Kostka T., Wieczorowska-To-
bis K.: Fizjoterapia w geriatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 82–93.

20 Biercewicz M., Kędziora-Kornatowska K.: Upadki – istotny problem medyczny osób 
w wieku podeszłym. Kwart Ortop 2005; 1: 8–11.
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stanowić problem (na przykład luźne chodniki czy dywaniki na śliskiej 
powierzchni podłogi).

Warto zauważyć, że czynniki środowiskowe są odpowiedzialne za 30–
50% upadków. Oznacza to, że prawie co drugi upadek wynika z niewłaści-
wej jakości przestrzeni21. Wielkie znaczenie mają zatem wszelkie działania 
zmierzające do wyeliminowania lub przynajmniej ograniczenia tej przy-
czyny upadków. Największą wagę przypisuje się działaniom profilaktycz-
nym – zgodnie z  dewizą „lepiej zapobiegać niż leczyć”. W  wielu krajach 
o  długiej tradycji opieki, na przykład przed wypisem chorego starszego 
ze szpitala, wykonuje się każdorazowo ocenę czynników ryzyka upad-
ków, ponieważ koszty takiej analizy są nieporównywalnie niższe niż kosz-
ty kolejnych hospitalizacji wynikających ze złamań. Profilaktyczne wizyty 
domowe przyniosły doskonałe wyniki na przykład w  Szwecji22. W  Polsce 
niestety nie praktykuje się takich działań. Tymczasem ocena ryzyka upad-
ków powinna być elementem każdej oceny osoby starszej23.

Nie budzi wątpliwości, że konieczne jest takie przystosowanie prze-
strzeni życiowej osoby starszej, aby zminimalizować ryzyko upadków. Ze 
względu na brak dostępności profesjonalnych, specjalistycznych usług 
w  tej materii (choć teoretycznie zarówno fizjoterapeuci jak i  pielęgniarki 
powinni być przygotowani do wykonania takich zadań), zwykle ich cię-
żar spoczywa na barkach opiekunów nieformalnych (najczęściej członków 
rodzin). 

Ocena pod kątem ryzyka upadków24 obejmuje krytyczną analizę 
wszystkich pomieszczeń i  korytarzy, po której powinna nastąpić sto-
sowna interwencja środowiskowa, w odniesieniu do całokształtu prze-
strzeni mieszkalnej, mająca na celu jej dostosowanie do aktualnych 
specyficznych potrzeb osoby starszej. Należy jednakże z  całą mocą 
podkreślić, że wszystkie wprowadzane zmiany powinny być w  pełni 
zaakceptowane przez osobę starszą. Warto poświęcić czas i  energię 
w wymiarze niezbędnym dla rzeczowego przedyskutowania propono-

21 Borzym A.: Upadki osób w wieku podeszłym – przyczyny, konsekwencje, zapobieganie. 
Psychogeriatria Polska 2009; 6(2): 81–88.

22 Edbom-Kolarz A, Marcinkowski JT.: Upadki osób starszych – przyczyny, następstwa, 
profilaktyka. Hygeia Public Health 2011; 46(3): 313–318.

23 Bień B., Błędowski P., Broczek K. i wsp.: Standardy postępowania w opiece geriatrycznej. 
Gerontol Pol 2013; 21(2): 33–47.

24 Wojszel Z.B.: Wielkie zespoły geriatryczne występujące u osób starszych. W: Cybulski M., 
Krajewska-Kułak E. (red.): Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeu-
tycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, s. 51–92.
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wanych rozwiązań. Brak ich zrozumienia i  kształtujące się w  związku 
z  tym przekonanie, że zmiany wprowadzane są niejako na siłę, mogą 
prowadzić do depresji – w następstwie usunięcia lub zniszczenia cze-
goś, co „było od zawsze”, co daje osobie starszej poczucie osobistego 
zakorzenienia oraz stabilności.

Podczas przeprowadzanej analizy szczególną uwagę należy zwrócić na 
stan i  jakość podłóg w całym domu25. Powierzchnie śliskie na sucho (lub 
także na mokro, zwłaszcza w  kuchni i  łazience), takie jak gładka glazu-
ra, powinny zostać zastąpione powierzchniami chropowatymi, o  dobrej 
przyczepności. Jeśli całościowa wymiana nie wchodzi w rachubę, można 
rozważyć przynajmniej naniesienie warstwy przeciwpoślizgowej lub lo-
kalne zastosowanie mat antypoślizgowych. Konieczna jest także elimina-
cja w  całym mieszkaniu luźnych bieżników oraz dywaników o  podłożu 
ślizgającym się. W  sypialni oraz w  pokoju dziennym popularne bywają 
wykładziny lub dywany o  długim, obfitym włosiu. Także one stanowią 
czynnik ryzyka upadku i powinny zostać usunięte z otoczenia osoby star-
szej, zwłaszcza niepełnosprawnej. Należy ponadto dążyć do wyelimino-
wania stopni i progów w całym mieszkaniu.

Ważnym elementem interwencji jest krytyczna analiza noszonego obu-
wia domowego – niezbędny jest odpowiedni dobór obuwia, dokonany 
z  uwzględnieniem właściwości obuwia w  zetknięciu z  podłogą. Obuwie 
z gładką, nieprzyczepną podeszwą, powinno zostać wyeliminowane i za-
stąpione przez bardziej stosowne, nieślizgające się. Preferowana forma 
podeszwy to podeszwa płaska, ewentualnie z niezbyt wysokim obcasem 
w kształcie klina (o wysokości do 2 cm).

Całe mieszkanie należy ocenić z  punktu widzenia szlaków najczęst-
szego przemieszczania się jego użytkowników. Przestrzenie te powinny 
być stosownej szerokości i  wysokości oraz wolne od przeszkód, których 
typowymi przykładami są: wieszaki stojące lub wiszące w  przejściach, 
duże kanciaste meble ograniczające przestrzeń komunikacyjną, wystają-
ce rączki i uchwyty mebli, stojaki na parasole, szafki na buty czy komody. 
W kontekście ryzyka upadków niebezpieczne są również meble wyposa-
żone w większe tafle szkła (witryny) oraz lustra nieprzymocowane na stałe 
do ściany. W  miarę możliwości powinno się takie elementy eliminować. 
Półki nie powinny być zamocowane zbyt nisko ani zbyt wysoko, tak, aby 

25 Pecuszok P.: Upadki – groźne zjawisko w wieku podeszłym. W: Wojszel Z.B., Wilmańska 
J., Pecuszok P., Konstantynowicz J.: Jak starzeć się pomyślnie. Agencja Wydawnicza Eko-
Press, Białystok 2012, s. 85–90.
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nie generować ryzyka kolizji, ale też aby korzystanie z  nich nie wiązało 
się z  koniecznością wspinania się na palce, korzystania ze stołków czy 
nadmiernego schylania się.

Osobną uwagę należy poświęcić elementom wolnostojącym, zwłaszcza 
odbiornikom energii elektrycznej, jako że to najczęściej one są powodem 
występowania w przestrzeni mieszkania mniej lub bardziej luźnych prze-
wodów (które w sposób oczywisty są dużym zagrożeniem dla upadków, 
stanowiąc dodatkowo element ryzyka porażenia prądem elektrycznym). 
Lampy wolnostojące należy wyeliminować lub przynajmniej przemieścić 
w miejsce, w którym nie będą stanowiły zagrożenia, a przewody elektrycz-
ne poprowadzić tak, aby nie narażały użytkowników na niebezpieczeń-
stwa. Lampy wiszące powinny być zawieszone na takiej wysokości, aby 
zapewniać wszystkim użytkownikom mieszkania możliwość poruszania 
się bez ryzyka kolizji.

Oświetlenie jest również ważnym elementem wchodzącym w  skład 
całości przestrzeni mieszkalnej i  mającym wpływ na ryzyko upadków. 
W  jego kontekście warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak:

•   natężenie: światło niezbyt jasne (ryzyko olśnienia) i  niezbyt ciemne 
(ryzyko niedowidzenia), możliwie najlepiej dopasowane do spraw-
ności narządu wzroku użytkownika,

•   kierunkowość i  kontrastowość (tak, aby każdy element przestrzeni 
był wyraźnie widoczny i  rozpoznawalny),

•   charakterystyka widmowa (barwa) – w  większości przypadków do-
brze sprawdzają się źródła światła o barwie białej ciepłej (o  tempe-
raturze barwowej około 3100 K),

•   ergonomiczne rozmieszczenie wyłączników oświetlenia – tak, aby 
dostęp do nich był łatwy i  nie wymagał wykonywania takich czyn-
ności jak wspinanie się na palce, schylanie lub ruchy skrętne tułowia.

Osobną uwagę warto poświęcić nocnemu oświetleniu korytarzy 
i  schodów. Ma ono znaczenie zwłaszcza w  nowym miejscu, które jesz-
cze nie jest dobrze znane. Właściwie wykonane oświetlenie nocne (na 
przykład ze źródłami światła typu LED) znacząco podnosi bezpieczeń-
stwo i  jednocześnie nie pobiera dużo energii. W przypadku braku moż-
liwości wykonania dedykowanego oświetlenia nocnego celowe może 
być zostawienie na noc włączonej jakiejś części oświetlenia używanego 
w  porze wieczornej.
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Dwie cegły lub dwa drewniane klocki
położone bez umocowania jeden na drugim

Stabilna listwa
na sztywno przymocowana

DOBRZE

Rycina 2: Zastosowanie podwyższeń dla łóżka w przypadku braku możliwości wymiany zbyt 
niskiego mebla.

W sypialni należy zadbać o odpowiednią wysokość łóżka z materacem26, 
dającą możliwość komfortowego położenia się i  wstania – najlepszym 
wariantem jest łóżko o  regulowanej wysokości oraz stelaż z  materacem 
o  regulowanym profilu w  głowie i  w  nogach. Zbyt niskie łóżko (dotyczy 
to zwłaszcza rozkładanych sof ) utrudnia wstawanie i powinno być przed-
miotem interwencji. W praktyce, jeśli wymiana mebla jest niemożliwa (na 
przykład z  powodów finansowych), można rozważyć zastosowanie pod-
wyższeń. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ich zespolenie z meblem musi 
zapewniać stabilność całej konstrukcji – gdyż tylko wtedy mogą spełnić 
swoje zadanie w  kontekście redukcji ryzyka upadków (Rycina 2). Z  ko-
lei łóżka zbyt wysokie powodują konieczność wykonywania „zeskoku” na 
podłogę, co w sposób oczywisty jest nieakceptowalne w przypadku osób 

26 Świątek J., Urodow W.: Profilaktyka upadków u ludzi w podeszłym wieku. Piel. Zdr. Publ. 
2013; 3(2): 195–200.
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starszych. Idealna wysokość łóżka to taka, kiedy siedząc na jego brzegu 
sięga się stopami do podłogi, przy czym kończyny zarówno w  stawach 
biodrowych jak i kolanowych tworzą kąty proste (Rycina 3). Trudno zatem 
w  sposób jednoznaczny określić optymalną wysokość łóżka w  centyme-
trach, ze względu na różnice we wzroście poszczególnych osób starszych, 
jakkolwiek dobrym punktem wyjścia wydaje się wartość 45–50 cm. Warto 
zaznaczyć, że podobna zasada dotyczy foteli, czyli wysokości ich siedzisk, 
przy czym w kontekście niepełnosprawnej osoby starszej pamiętać należy 
o zapewnieniu im wysokiego, ergonomicznego oparcia.

Ważnym elementem sypialni jest także wystarczająca przestrzeń obok 
łóżka, zapewniająca wygodne wstanie i  udanie się, na przykład, do toa-
lety. Zbyt wąskie przejście obok łóżka jest często występującym czynni-
kiem ryzyka upadków, zwłaszcza, jeśli zostało dodatkowo wyposażone 
w luźny dywanik. Warto także zwrócić uwagę na lampy nocne: wariantem 
lepszym od urządzenia stojącego na stoliku jest lampa przymocowana 
na stałe do ściany. Niesie ona mniejsze ryzyko związane z  ewentualnym 

ŹLE

ŹLE

DOBRZE

Rycina 3: Określanie optymalnej wysokości łóżka.
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zachwianiem równowagi użytkownika (i, na przykład, koniecznością na-
głego oparcia się na stoliku nocnym).

Pomieszczenie łazienki i  toalety powinno spełniać szereg warunków, 
aby uznać je za niezwiększające ryzyka upadków27. Przede wszystkim 
powinno być wystarczająco obszerne, najlepiej o  powierzchni co naj-
mniej 8 m2 i  z  przeciwpoślizgową podłogą. Także ewentualne maty lub 
dywaniki powinny być przeciwpoślizgowe, niegenerujące dodatkowego 
zagrożenia. Kabinę prysznicową należy dostosować w  taki sposób, aby 
w  jej wejściu nie występował wysoki próg – preferowane jest wykona-
nie kabiny z płaskim brodzikiem, wpuszczonym w podłogę, z  lekkim na-
chyleniem w  kierunku odpływu. Ściany oraz drzwi kabiny powinny być 
wykonane z materiału odpornego na uderzenia; zwykle wykorzystuje się 
w tym celu szkło hartowane. Drzwi powinny się otwierać do samego dołu, 
a wewnątrz kabiny powinny znaleźć się pewnie zamocowane uchwyty. 

Jeśli użytkownik preferuje, zamiast prysznica, kąpiel w  wannie, można 
mu zaproponować jeden z dostępnych ostatnio modeli z otwieraną ścianą 
boczną, dzięki czemu nie ma konieczności pokonywania wysokości brze-
gu wanny. Mankamentem takiego rozwiązania jest jednakże konieczność 
oczekiwania na napełnienie się wanny po zajęciu w niej miejsca (i zamknię-
ciu drzwiczek) oraz na jej opróżnienie – przed wyjściem z wanny. Obowiąz-
kowym wyposażeniem są w tym przypadku uchwyty lub poręcze ułatwia-
jące wejście do wanny oraz wyjście z  niej. Warto ponadto zwrócić uwagę 
na takie umieszczenie baterii i  elementów obsługi, aby nie powodowały 
one konieczności wykonywania nienaturalnych, niebezpiecznych ruchów 
w  trakcie rutynowej obsługi. Wybór sposobu aranżacji łazienki powinien 
być poprzedzony oceną wykonywania poszczególnych czynności przez 
użytkownika, w tym zwłaszcza wchodzenia i wychodzenia z wanny.

W  kontekście krzeseł i  stołków, oprócz ich wysokości, należy zwrócić 
uwagę na „niewywrotność”. Meble niestabilne muszą zostać wyelimino-
wane z  przestrzeni niesprawnej osoby starszej. Krzesła powinny mieć 
wystarczająco wysokie oparcia, warto także pomyśleć o  modelu wypo-
sażonym w podparcia dla rąk.

W  przypadku obiektywnego braku możliwości eliminacji sytuacji 
i  miejsc powodujących zwiększone zagrożenie upadkami, takich jak wy-
żej wymienione, należy przynajmniej zadbać o  ich dobre, kontrastowe 
oświetlenie – tak, aby każdorazowo zwrócić użytkownikowi uwagę na 

27 Żak M.: Upadki osób starszych. MEDI – Magazyn pacjenta opieki długoterminowej 
2003; 4: 1–8.
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grożące niebezpieczeństwo. Szczególnie osoby z  zaburzeniami pamięci, 
funkcji poznawczych lub orientacji przestrzennej mogą mieć problemy 
z pamiętaniem o  tych potencjalnie niebezpiecznych miejscach.

Zaburzenia funkcji poznawczych

Szczególną grupę osób starszych stanowią chorzy z otępieniem. Cha-
rakteryzują się oni tak znacznymi zaburzeniami funkcji poznawczych 
(w  tym pamięci), że utrudniają im one codzienne funkcjonowanie. Co 
gorsza, obserwowane problemy mają charakter postępujący, co oznacza, 
że osoby te z czasem nie tylko nie pamiętają dobrze znanych dotychczas 
miejsc (nawet w domu), ale również nie poznają swoich najbliższych. Ce-
lem aranżacji przestrzeni mieszkalnej w  przypadku tych osób powinno 
być zatem z jednej strony ukierunkowanie na możliwie najlepsze funkcjo-
nowanie poznawcze (w tym pamięci), a z drugiej – na możliwie najdłuższe 
utrzymanie niezależności.

U podstaw interwencji przestrzennej w tym przypadku leży stwierdzenie, 
że „starsi ludzie z  zaburzeniami pamięci potrzebują środowiska łatwego do 
zrozumienia”28. Aby ułatwić choremu orientację w  przestrzeni, na drzwiach 
pomieszczeń powinny być umieszczone napisy, symbole lub obrazki wskazu-
jące na ich przeznaczenie – na przykład łóżko na drzwiach sypialni. Podobne 
oznaczenia umieszczone na drzwiach szaf i  szuflad pomagają w  odnajdo-
waniu potrzebnych rzeczy29. Należy przy tym, w  miarę możliwości, zacho-
wać istniejący układ mebli, aby nie skomplikować orientacji w  przestrzeni 
i nie spowodować zagubienia związanego z nowym miejscem lub zmienio-
ną aranżacją. Wprowadzane zmiany mogą także nasilać niesamodzielność: 
podopieczny może mieć problem ze znalezieniem podstawowych rzeczy, 
w związku z niemożliwością zapamiętania, co gdzie się znajduje.

W  pokoju dziennym powinien się znajdować przytulny kącik z  wygod-
nym, ale i ergonomicznym fotelem oraz stolikiem, na którym przewidziano 
miejsce dla przedmiotów ważnych dla podopiecznego, takich jak album 
ze zdjęciami czy ulubione książki. Jeśli w  miejscu tym będzie się on czuł 
bezpiecznie (może to być na przykład miejsce słuchania ulubionej muzyki), 
to będzie tam chętnie spędzał czas i uzyskany zostanie efekt uspokojenia.

28 Parnowski T.: Opieka nad chorym. W: Leszek J. (red.): Choroba Alzheimera. Wydawnic-
two Volumen, Wrocław 2007, s. 246–251.

29 Klich-Rączka A.: Otępienie. W: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pie-
lęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, s. 255–263.
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Ważną rolę odgrywa odpowiednie oświetlenie. Dyskretne światło po-
winno być włączone również w nocy. Zmniejsza ono poczucie lęku w przy-
padku przebudzenia i zagubienia (niepoznawanie własnej sypialni). Światło 
powinno także wytyczać drogę do łazienki, po to, aby chory szukając jej 
nie upadł albo, aby nie doszło do nietrzymania moczu w  związku z  nie-
możliwością jej znalezienia (długie poszukiwanie, zagubienie w ciemności, 
obawa przed niepodołaniem drodze do toalety).

DOBRZE
ŹLE

ŹLE

Rycina 4: Właściwe i niewłaściwe tarcze zegara dla osoby z otępieniem.

Na ścianie, w widocznym miejscu, powinien wisieć duży zegar z tarczą, 
której odczyt jest możliwie najbardziej jednoznaczny. Powinna ona zawie-
rać duże, wyraźne arabskie cyfry umieszczone w sposób klasyczny wzdłuż 
okręgu. Wszelkie odchylenia od standardu (brak niektórych cyfr na tarczy, 
odwracanie cyfr, cyfry rzymskie lub wymieszanie cyfr rzymskich z arabski-
mi) prowadzą do utrudnienia odczytu i – tym samym – gorszej orientacji 
w czasie. Podobny efekt wywołuje ukrycie właściwej tarczy zegara wśród 
drobnych elementów ozdobnych. Przykładowe zegary przedstawiono na 
rycinie 4. Także na ścianie, w  widocznym (i  co ważne – niezmiennym, 
czyli co roku w  tym samym) miejscu powinien być umieszczony kalen-
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darz z wyraźnie widoczną datą. Najlepiej żeby był to tak zwany kalendarz 
dzienny (z  wyrywanymi kartkami), ewentualnie tygodniowy30. Kalendarz 
powinien zawierać wyraźny dzień i nazwę miesiąca, w takiej formie służy 
on powtarzaniu nazw miesięcy. Zastąpienie nazw miesięcy cyframi rzym-
skimi (styczeń – I, luty – II itd.) utrudnia osobie z  otępieniem orientację 
w czasie.

Dla wsparcia pamięci dobrze jest na ścianie umieścić tablicę, gdzie 
można notować ważne wydarzenia, niezbędne informacje czy sprawy do 
załatwienia. Może to być biała tablica z  zestawem markerów do pisania 
lub tablica korkowa, do której kartki z  poszczególnymi informacjami są 
przypinane pinezkami. Warto przy tym pamiętać, że powtarzane infor-
macje łagodzą zaburzenia zachowania, a  także mogą poprawić pamięć 
i orientację przestrzenną31.

W  zaawansowanym otępieniu pojawiają się zaburzenia zachowania 
(włącznie z  agresją słowną lub fizyczną), które często są reakcją na nie-
zrozumienie zachowania opiekuna lub na obce miejsce. Dlatego należy 
wszelkie większe zmiany w otoczeniu wprowadzać możliwie jak najwcze-
śniej, tak by podopieczny miał czas, żeby się do nich przyzwyczaić. Ogól-
nie rzecz biorąc, należy tego typu zmian unikać – o  czym już wcześniej 
wspomniano – pamiętać bowiem trzeba, że to właśnie zaburzenia za-
chowania, a nie zaburzenia pamięci są najtrudniejsze w kontaktach spo-
łecznych, a więc także najtrudniejsze dla opiekunów i  rodzin chorych32.

Do innych typowych zaburzeń zachowania należy niepokój ruchowy, 
objawiający się bezcelową aktywnością, której jedną z częstych form jest 
wędrowanie. W  takim przypadku należy umożliwić choremu swobodne 
przemieszczanie się, gdyż jest to dla niego z  jednej strony forma aktyw-
ności fizycznej, a  z  drugiej – zajęcie wypełniające wolny czas. Co więcej, 
próba zatrzymania najczęściej wzbudza niepokój i  agresję. Jednak, aby 
podopieczny mógł swobodnie przemieszczać się, należy zapewnić mu 
w  tym bezpieczeństwo, a  więc w  taki sposób zorganizować przestrzeń, 
żeby pozostawić wystarczającą ilość miejsca do wędrowania. Ważne jest 
usunięcie zbędnych sprzętów i  wszystkiego tego, co zagraca otoczenie. 

30 Organizacja opieki nad osobą z  chorobą Alzheimera. W: Borzym A., Kijanowska-Ha-
ładyna B., Nestorowicz J., Parnowski T.: Jak radzić sobie z otępieniem. 76 pytań opiekunów 
i odpowiedzi ekspertów. ITEM Publishing, Warszawa 2014, s. 54–88.

31 Pietraszek-Kusik H.: Demencja. Metody oddziaływań pozafarmakologicznych. Polski 
Przegląd Nauk o Zdrowiu 2015; 42(1): 28–35.

32 Kowalska J., Szczepańska-Gieracha J., Rymaszewska J.: Zaburzenia funkcji poznaw-
czych i zespoły otępienne –problem fizjoterapii geriatrycznej. Fizjoterapia 2010; 18(2): 73–80.
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Należy też zabezpieczyć drzwi wejściowe w  taki sposób, by chory nie-
zauważony nie opuścił mieszkania. W przypadku mieszkań dwu- i więcej 
poziomowych niezbędne jest zabezpieczenie schodów barierką, tak, aby 
podopieczny z nich nie spadł. Trzeba również analogicznie zabezpieczyć 
drzwi balkonowe i  okna. Osoba z  niepokojem ruchowym, nie poznając 
swojego mieszkania i  nie orientując się gdzie jest, może próbować się 
wydostać z mieszkania. Jeśli drzwi będą zamknięte, może próbować sfor-
sować okno.

Jednym z  pojawiających się objawów jest również tak zwany objaw 
lustra, polegający na tym, że podopieczny nie poznaje swojego w  nim 
odbicia33. Zaczyna więc z nim rozmawiać i – jeśli się zdenerwuje – może 
zbić lustro i  pokaleczyć się. W  początkowym stadium zwykle uważa się, 
że w takiej rozmowie lepiej jest nie przeszkadzać, ponieważ podtrzymuje 
ona sprawność komunikacyjną. Należy jednak sytuację monitorować i na 
pewnym etapie zaawansowania choroby usunąć lustro z pomieszczenia.

Należy również zdać sobie sprawę z zagrożenia, jakie stanowi dostęp do 
urządzeń elektrycznych, gazu czy wody. Jeśli podopieczny pozostaje sam 
w mieszkaniu, należy je tak zabezpieczyć, aby był on bezpieczny. Dobrym 
rozwiązaniem jest także usunięcie zamknięć od środka w ubikacji czy łazien-
ce, po to, aby podopieczny nie zamknął się w którymś z tych pomieszczeń. 
Dotyczy to również dostępu do przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych 
(noże kuchenne, zapałki) czy substancji potencjalnie toksycznych, takich jak 
środki chemii gospodarczej czy leki. Należy je usunąć z widocznych miejsc. 
Zabezpieczenia wymagają również gniazda elektryczne (podobnie jak się 
to robi w przypadku przebywania w mieszkaniu małych dzieci).

Postęp choroby sprawia, że podopieczni z czasem stają się mniej mo-
bilni, mają zaburzenia chodu i  równowagi. Konieczne jest więc wprowa-
dzenie wszystkich możliwych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko upad-
ków opisanych w podrozdziale poświęconym upadkom.

Kiedy podopieczny przestaje chodzić i zostaje unieruchomiony w  łóż-
ku, dobrze jest przearanżować przestrzeń pokoju tak, aby możliwy był 
dostęp doń ze wszystkich stron. Przydatne jest łóżko z  regulowaną wy-
sokością i podnoszonym zagłówkiem, gdyż umożliwia łatwiejsze przyjęcie 
pozycji siedzącej. Musi ono ponadto posiadać barierki, aby zabezpieczyć 
podopiecznego przed wypadnięciem. Niezbędny jest także materac prze-
ciwodleżynowy.

33 Gabryelewicz T.: Zaburzenia zachowania oraz zaburzenia psychotyczne i  afektywne 
w otępieniu. Pol Przegl Neurol 2007; 3(2): 90–96.
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Wymagania dotyczące przestrzeni mieszkalnej dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową

Niepełnosprawnym z  dysfunkcją narządu ruchu potrzeba zazwyczaj 
więcej przestrzeni manewrowej oraz dla ciągów komunikacyjnych, przy 
czym ta dodatkowa potrzeba jest skorelowana ze stopniem niepełno-
sprawności (czyli osobom mniej sprawnym należy zapewnić więcej prze-
strzeni), zwłaszcza w  kontekście osób używających lasek, kul, chodzika 
czy poruszających się na wózku inwalidzkim. Wszystkie pomieszczenia 
oraz elementy wyposażenia muszą być dostępne bez przeszkód. Także 
szeroko rozumiana przestrzeń na składowanie powinna być większa, co 
wynika z  ograniczonych możliwości sięgnięcia i  pochwytu. Ewentualnie 
prowadzone w domu zabiegi fizjoterapeutyczne lub rehabilitacyjne rów-
nież wymagają zwiększonej, dobrze dostępnej przestrzeni.

W kontekście osób poruszających się na wózku inwalidzkim najlepszą 
praktyką jest dokonanie indywidualnych pomiarów zasięgów w poszcze-
gólnych płaszczyznach, ze względu na mocno indywidualny charakter 
tych danych, w zależności od wzrostu, długości kończyn, stopnia niepeł-
nosprawności oraz rodzaju wykorzystywanego sprzętu rehabilitacyjnego. 
W pierwszym przybliżeniu można przyjąć, że zasięg ramion w poziomie to 
140–160 cm, w pionie – 130–160 cm w górę i 30–40 cm w dół, mierzone 
od podłogi. Zdolność sięgania w  przód to około 50–90 cm. Podstawą 
projektowania przestrzeni, w odniesieniu do wszystkich pomieszczeń, jest 
zachowanie koła manewrowego o  średnicy 150 cm i  wysokości 110 cm 
mierzonej od podłogi. Najmniejsza szerokość wózka to 90 cm; ma ona 
wpływ na minimalne szerokości drzwi oraz przejść34.

Szczegółowe, bogato opisane propozycje dla osób z  niepełnospraw-
nością motoryczną można znaleźć w  dostępnej w  sieci www literaturze, 
na przykład – patrz: poniższy przypis35.

34 Gałązka M., Kromka-Szydek M.: Mieszkanie osoby niepełnosprawnej – przegląd nowo-
czesnych rozwiązań. Aktualne Problemy Biomechaniki 2011; 5: 41–44.

35 Nowak E., Budny J., Kowalski K.: Mieszkanie dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ru-
chu. Biblioteczka dla Osób Niepełnosprawnych. http://www.integracja.org/wp-content/
uploads/2014/05/mieszkanie_dostepne_01.pdf (dostęp 30.08.2016)
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Wymagania dotyczące przestrzeni mieszkalnej dla osób 
z niepełnosprawnością sensoryczną

Osoby z  upośledzeniem widzenia potrzebują większych powierzchni 
komunikacyjnych (zwłaszcza, gdy poruszają się mniej pewnie, z  pomo-
cą laski). Bezwzględnie należy z  nich wyeliminować wszelkie wystające 
meble i  ostre narożniki. Także przestrzeń do składowania powinna być 
większa, a  jej ukształtowanie i  wyposażenie w  meble powinno ułatwiać 
odkładanie, zapamiętywanie położenia różnych przedmiotów i ich odnaj-
dowanie w momencie, gdy są potrzebne.

Pomocne jest zróżnicowanie poszczególnych części przestrzeni pod 
względem ich odbioru sensorycznego (faktura powierzchni, kolor, oświe-
tlenie) oraz wyposażenie ich w  elementy ułatwiające orientację i  nawi-
gację. Zasadą powinno być, aby każdy składnik mieszkania (korytarze, 
pokoje, kuchnia, łazienka), wyróżniał się w sposób zdecydowany, co uła-
twi orientowanie się w  przestrzeni i  wykonywanie kolejnych przemiesz-
czeń. Można stosować odmienności jasne-ciemne, zróżnicowanie barwne 
(zdecydowane, nasycone barwy pierwotne), oświetleniowe (kontrastowe 
oświetlenie elementów charakterystycznych przy jednoczesnym unikaniu 
głębokich cieni, zwłaszcza na podłogach). Przydatne może być zastoso-
wanie geometrycznych wzorów na ścianach (pasy, kraty, wielokąty lub 
elipsy). Do regulacji oświetlenia stosuje się zwykle ściemniacze lub wy-
łączniki wielokrotne oraz regulowane żaluzje w  oknach, które mogą być 
wspomagane sterowaniem elektrycznym.

Także w  kontekście dotyku warto zapewnić zróżnicowanie faktur 
powierzchni, na przykład przez zastosowanie tapet lub innych ele-
mentów dekoracyjnych o  charakterze płaskim lub umieszczenie na 
ścianach wyczuwalnych, wypukłych elementów, które identyfikują 
dane pomieszczenie. Wskazane jest ponadto unikanie zmian w  aran-
żacji wnętrza oraz rozmieszczeniu sprzętów i przedmiotów. W związku 
z tym, przy spodziewanym postępie choroby należy interwencję prze-
strzenną podjąć jak najszybciej, tak, aby dać możliwość oswojenia się 
z  nowym układem w  mieszkaniu, zanim wzrok ulegnie znaczącemu 
pogorszeniu. 

W  przypadku dużej dysfunkcji narządu wzroku należy rozważyć za-
stosowanie komunikatów dźwiękowych zamiast lub równolegle do wi-
zualnych; wszelkiego rodzaju sygnalizacje (na przykład pralka lub sprzęty 
kuchenne) powinny wykorzystywać sygnały akustyczne lub dotykowe. 
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W związku jednak z tym, że u osób z niedowidzeniem wyostrzeniu ulega 
zmysł słuchu, należy koniecznie zadbać o komfort akustyczny mieszkania, 
obejmujący możliwie dobrą izolację od hałasu ulicznego, dźwięków po-
chodzących z sąsiednich mieszkań oraz wytłumienie pogłosu. Stosuje się 
w  tym celu okna i  ściany o  dużej izolacyjności dźwiękowej oraz umiesz-
czone wybiórczo elementy tłumiące dźwięk w pomieszczeniach (takie jak 
kotary czy wykładziny ścienne).

Potrzeby osób z upośledzeniem słuchu nie obejmują zwiększonej prze-
strzeni mieszkalnej i  skupiają się wokół wykorzystania dróg komunikacji 
innych niż przekaz akustyczny, na przykład wizualnych lub dotykowych. 
Także w  tym przypadku wyostrzeniu podlegają zmysły inne niż słuch, 
w  tym szczególnie wzrok, zalecane jest zatem adekwatne wykończenie 
powierzchni ścian, jednakże z preferencją dla barw i odcieni bardziej de-
likatnych oraz dostosowanie oświetlenia pod względem jasności i charak-
teru – mniej kontrastowe, rozproszone, eliminujące głębokie cienie oraz 
zjawisko olśnienia i  sprzyjające odbiorowi informacji wizualnych. Światło 
dzienne reguluje się za pomocą żaluzji i  rolet, oświetlenie sztuczne – za 
pomocą ściemniaczy elektronicznych i  źródeł światła pozwalających na 
ściemnianie. 

W kontekście osób z niedosłuchem warto również zadbać o akustycz-
ny komfort i  wytłumienie niepożądanych dźwięków. Mieszkanie osoby 
niesłyszącej musi być wyposażone w sygnalizatory świetlne (dzwonek do-
mowy, alarmowy – gazowy lub pożarowy, sygnalizacja telefonu, wiado-
mości otrzymywanych drogą elektroniczną), które powinny być rozmiesz-
czone we wszystkich pomieszczeniach, w których dana osoba przebywa, 
i działać tam równolegle.

Osoby z  równoczesnym upośledzeniem wzroku i  słuchu komuni-
kują się ze światem zewnętrznym za pośrednictwem zmysłów dotyku 
i węchu. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku charakter i jakość 
powierzchni oraz szeroko pojęta geometria mieszkania. Poszczegól-
ne miejsca powinny się różnić fakturą, przy czym powierzchnie ścian 
powinny być stosunkowo gładkie, niepowodujące ryzyka zranienia. 
Wykluczyć należy zatem tynki strukturalne oraz wykończenia ścian 
wykonane z  wykorzystaniem płytek o  głębokiej, ostrej fakturze. Jako 
dodatkowe ułatwienie dla orientacji wykorzystać można zapachy wy-
stępujące naturalnie lub specjalnie wytworzone (zapachy kuchenne 
związane z  posiłkami, zapach mydła lub szamponu w  łazience, „pach-
nidełko” w  toalecie itp.).
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Dr Izabela Wróblewska – magister pielęgniarstwa, doktor nauk medycznych, 
adiunkt w  Zakładzie Gerontologii, Katedry Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk 
o  Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Starszy 
wykładowca w  Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w  Jeleniej Górze, Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu i  Spółdzielni 
Pracy „Oświata”. Wieloletni współpracownik Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjolo-
gicznych i  Operacyjnych, członek Towarzystwa Gerontologicznego oraz Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, autorka artykułów naukowych poświęconych 
tematyce geriatrycznej.

Dr Małgorzata Dziechciaż – magister pielęgniarstwa, doktor nauk o zdrowiu, 
kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DAR” w  Jarosławiu, zastęp-
ca Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia w  Państwowej Wyższej Szkole Technicz-
no-Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w  Jarosławiu. Autorka artykułów 
naukowych poświęconych opiece sprawowanej nad osobami w podeszłym wieku.

Prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis – lekarz specjalista geriatrii i medycy-
ny paliatywnej, absolwentka European Academy for Medicine of Ageing (Sion, Szwaj-
caria), kierownik Katedry i  Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego 
w  Poznaniu, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geronto-
logicznego, Wiceprezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w  Polsce, doradca 
stały Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP, członek Rady Naukowej przy Ministrze 
Zdrowia oraz Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, autorka wielu publikacji dotyczących starzenia i  starości.

Dr Sławomir Tobis – mgr inż., dr sztuki, arteterapeuta i terapeuta środowiskowy, 
pracownik naukowo-dydaktyczny Pracowni Terapii Zajęciowej w  Katedrze Geriatrii 
i  Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w  Poznaniu, absolwent Podyplomowego 
Studium Geriatrii z  Elementami Opieki Długoterminowej i  Medycyny Paliatywnej, 
twórca i  realizator innowacyjnego programu nauczania łączącego studentów Uni-
wersytetu Medycznego (Terapia Zajęciowa) oraz Politechniki Poznańskiej (Inżynieria 
Biomedyczna) w  celu wspólnego tworzenia rozwiązań środowiskowych dla osób 
starszych, zaangażowany w  badania nad różnymi aspektami środowiska oraz pro-
jekty realizowane w miejscu zamieszkania osób starszych.
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