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Wstęp	

Im	człowiek	starszy	tym	coraz	bardziej	staje	się	podatny	na	
różne	choroby.	Niektóre	z	tych	chorób	–	takie	jak	np.	cukrzyca,	
nadciśnienie,	choroba	Parkinsona,	choroba	Alzheimera,	
reumatyzm	czy	osteoporoza	–	są	typowe	dla	osób	w	podeszłym	
wieku,	stąd	często	nazywamy	je	chorobami	wieku	starszego.	
	
	
Na pojawienie się chorób wieku starszego wpływ ma nie tylko 
wiek, ale także czynniki genetyczne i środowiskowe. Kluczowe 
znaczenie ma również tryb życia. Otyłość, ciężkostrawna dieta, 
stres, brak ruchu, niećwiczenie umysłu, palenie papierosów, 
nadmierne spożywanie alkoholu – te czynniki powodują szybsze 
pojawienie się chorób wieku starszego. 

Cele	Uczenia	się	

W tym module poznasz najczęstsze choroby w wieku 
podeszłym. Są to: 
 

   Choroby układu krążenia 

   Choroby neurologiczne 
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   Choroby metaboliczne (cukrzyca) 
 

   Choroby układu oddechowego 
 

   Choroby układu kostno-stawowego 
 

   Demencja 
 

   Inkontynencja 
(nietrzymanie moczu i/lub stolca) 

Oczekiwane	Efekty	Uczenia	się	

Po ukończeniu tego modułu będziesz umiał: 
 

  Zidentyfikować podstawowe choroby wieku podeszłego 
i rozpoznawać ich objawy 

  Udzielić pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających 
zdrowiu i życiu osoby starszej 
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Metodologia	

Ten moduł e-learningowy stanowi ogólnodostępne źródło o 
charakterze edukacyjnym. Można używać go na urządzeniach 
mobilnych. Zaprojektowany został dla użytkowników 
indywidualnych, ale można go również stosować, jako element 
programu szkoleniowego prowadzonego przez instruktora. 
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Choroby	Układu	Krążenia:	
Nadciśnienie	
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
“Moja żona mówiła, że jestem dzikusem. Teraz udowodniłem jej, że się myliła, 

zapadając na jedną z tych chorób cywilizacyjnych! 

	
Choroby	układu	krążenia	są	często	nazywane	chorobami	
cywilizacyjnymi,	gdyż	do	ich	wystąpienia	przyczynił	się	w	
znacznej	mierze	postęp	cywilizacyjny.	

Niestety, są one jedną z głównych przyczyn zgonów osób 
powyżej 60 roku życia w wielu krajach europejskich i na 
świecie. Eksperci i lekarze są zdania, że za taki stan rzeczy 
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odpowiadają na pewno zmiany w fizjologii układu sercowo-
naczyniowego organizmu człowieka zachodzące wraz w 
wiekiem, ale też brak odpowiednich działań profilaktycznych. 

Nadciśnienie tętnicze jest długotrwałym schorzeniem, w którym 
ciśnienie krwi w tętnicach jest stale podwyższone. Jest to 
dolegliwość, której ryzyko wystąpienia wzrasta wraz wiekiem. 
Występuje u 60-70% osób w podeszłym wieku. Wysokie 
ciśnienie krwi zazwyczaj nie powoduje objawów. 

Jak	odczytywać	pomiar	ciśnienia	krwi?	

Ciśnienie krwi mierzy się specjalnym narzędziem — 
ciśnieniomierzem, który pokazuje dwie wartości. 

Skurczowe	ciśnienie	krwi 
 
(pierwsza wartość) 
Wskazuje, jak duże ciśnienie wywiera krew na ściany tętnic, 
gdy bije serce. 

Rozkurczowe	ciśnienie	krwi 
 
(druga wartość) 
Wskazuje, jak duże ciśnienie wywiera krew na ściany tętnic, 
podczas gdy serce odpoczywa między uderzeniami. 
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Znaczenie	wartości	liczb	ciśnienia	krwi:	
	
(Pięć zakresów ciśnienia krwi według American Heart 
Association) 
 

 
 
Źródło: the American Heart Association www.heart.org 
  

Normalne	
 
Wartości ciśnienia krwi poniżej 120 mm Hg skurczowego 
ciśnienia krwi i poniżej 80 mm Hg rozkurczowego ciśnienia 
krwi są uważane za prawidłowe. Jeśli wyniki mieszczą się w tej 
kategorii, należy utrzymywać zdrowe dla serca nawyki, takie jak 
przestrzeganie zbilansowanej diety i regularne ćwiczenia. 



	

	15	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

Podwyższone	
 
Podwyższone ciśnienie krwi występuje wtedy, gdy ciśnienie 
krwi stale waha się od 120-129 mm Hg dla ciśnienia 
skurczowego i poniżej 80 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego. 
U osób z podwyższonym ciśnieniem krwi może pojawić się 
wysokie ciśnienie krwi, chyba że zostaną podjęte kroki w celu 
kontrolowania stanu ciśnienia. 

Nadciśnienie	Etap	1	
 
Nadciśnienie Etap 1 występuje, gdy ciśnienie krwi stale waha 
się od 130-139 mm Hg skurczowego lub 80-89 mm Hg 
rozkurczowego. Na tym etapie nadciśnienia lekarze zalecają 
zmianę stylu życia i mogą rozważyć przepisanie leków na 
nadciśnienie w oparciu o ryzyko wystąpienia miażdżycowej 
choroby sercowo-naczyniowej (ASCVD), takiej jak zawał serca 
lub udar 

Nadciśnienie	Etap	2	
 
Nadciśnienie Etap 2 ma miejsce, gdy ciśnienie krwi stale waha 
się na poziomie skurczowym 140 mm Hg lub rozkurczowym 90 
mm Hg lub wyższym. Na tym etapie nadciśnienia lekarze 
przepisują kombinację leków na nadciśnienie i zmiany stylu 
życia. 
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Kryzys	nadciśnieniowy	
Ten etap wysokiego ciśnienia krwi wymaga pomocy medycznej. 
Jeśli odczyty ciśnienia krwi nagle przekroczą 180/120 mm Hg, 
należy odczekać pięć minut, a następnie ponownie zmierzyć 
ciśnienie krwi. Jeśli odczyty nadal są niezwykle wysokie, należy 
natychmiast skontaktować się z lekarzem. Może to oznaczać 
kryzys nadciśnieniowy. 

Jeśli ciśnienie krwi jest wyższe niż 180/120 mm Hg i występują 
oznaki możliwego uszkodzenia narządów, takie jak ból w klatce 
piersiowej, duszność, ból pleców, drętwienie/osłabienie, zmiana 
widzenia lub trudności w mówieniu, nie wolno czekać, by 
sprawdzić, czy ciśnienie spada samoistnie. 

Diagnoza nadciśnienia musi zostać potwierdzona przez lekarza. 

 
 

   Która	liczba	jest	ważniejsza?  
 
Zazwyczaj większą uwagę zwraca się na skurczowe ciśnienie 
krwi (pierwsza liczba) jako główny czynnik ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych u osób po 50. roku życia. U większości 
osób skurczowe ciśnienie krwi stale wzrasta wraz z wiekiem ze 
względu na zwiększającą się sztywność dużych tętnic, 
terminowe nagromadzenie płytki miażdżycowej i zwiększoną 
częstość występowania chorób serca i naczyń. 
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Jednak podwyższony odczyt ciśnienia skurczowego lub 
ciśnienia rozkurczowego może posłużyć do postawienia 
diagnozy nadciśnienia tętniczego. Według ostatnich badań 
ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca i udaru 
podwaja się z każdym wzrostem ciśnienia skurczowego o 20 
mm Hg lub rozkurczowego o 10 mm Hg wśród osób w wieku od 
40 do 89 lat. 

Aby monitorować ciśnienie krwi, osoby starsze powinny 
mierzyć je przynajmniej raz dziennie (najlepiej o stałej porze). 
Warto spisywać pomiary, aby lekarz mógł sprawdzić i 
zaproponować odpowiednie leczenie. Dla osób starszych bardzo 
ważne jest również wykonywanie okresowego badania 
echokardiograficznego serca, które pomoże określić działanie 
narządu i upewnić się, że ściany serca nie są zarośnięte. 

Co	powoduje	nadciśnienie?	

Najczęściej wymienianymi przyczynami podwyższonego 
ciśnienia u osób starszych są: 

   skłonności genetyczne 

   nadwaga lub otyłość 

   nieodpowiednia dieta (np. zbytnia kaloryczność 
posiłków, nadmiar soli w pożywieniu) spowodowana również 
brakiem łaknienia u osób starszych 
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   stres 

   brak aktywności fizycznej 

   choroby (cukrzyca, miażdżyca naczyń, choroby nerek, 
choroby nadnerczy) 
  

Jakie	są	objawy	nadciśnienia?	

Objawy nadciśnienia tętniczego u osób starszych mogą być 
następujące: 

   zawroty głowy (pojawiające się rano po wstaniu z łóżka 
lub w ciągu dnia, przy wysiłku fizycznym) 

   bóle głowy (odczuwane zwykle w tyle głowy) 

   uczucie szumu w uszach (może występować o różnych 
porach dnia, u jednych osób od samego rana, u innych dopiero 
po południu) 

   kołatanie serca (pojawiające się najczęściej w różnych 
porach dnia, rzadko w nocy, trwa krótko – od kilku do 
kilkunastu minut) 

   uderzenia gorąca 

   nadmierna potliwość 
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   duszności 

   zaczerwienie na twarzy, a także w okolicach szyi i 
dekoltu 
  

Leczenie	i	profilaktyka	

W przypadku osób starszych cierpiących na nadciśnienie 
tętnicze jednym z podstawowych działań profilaktycznych jest 
zadbanie o odpowiednią ilość wypoczynku. Relaks i sen 
pomagają osobie starszej zminimalizować stres, który 
niekorzystnie wpływa na ciśnienie tętnicze. Istotnym elementem 
profilaktyki jest zapewnienie zdrowej diety. Bardzo ważna jest 
także aktywność fizyczna (dostosowana do wieku) oraz 
wsparcie psychiczne i zadbanie o dobre samopoczucie osoby 
starszej. 

Pamiętaj, że dobór leków na nadciśnienie tętnicze powinien 
zalecić lekarz, szczególnie jeżeli osoba starsza przyjmuje inne 
leki. 
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Choroby	Układu	Krążenia:	
Miażdżyca	
	

 
�Zawsze zdejmuję metki, zanim mój mąż zobaczy zakupy. Aby serca 

najlepszych prewencja zawału.” 

Miażdżyca	tętnic	–	jedna	z	najczęstszych	chorób	u	osób	
starszych	–	to	zwężenie	tętnic	spowodowane	nagromadzeniem	
płytki	miażdżycowej	poprzez	gromadzenie	się	substancji	
tłuszczowych	w	tętnicach.	

Tętnice to naczynia krwionośne, które przenoszą tlen i składniki 
odżywcze z serca do reszty ciała. W wewnętrznej wyściółce 
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tętnicy gromadzą się złogi substancji tłuszczowych, 
cholesterolu, produktów przemiany materii komórkowej, wapnia 
i innych substancji. Powodują tworzenie się skrzepów krwi, 
które mogą blokować przepływ krwi lub odrywać się i przenosić 
do innej części ciała, co jest bardzo niebezpieczne. 

Wraz z wiekiem tłuszcze, cholesterol i wapń mogą gromadzić 
się w tętnicach i tworzyć płytkę miażdżycową. Nagromadzenie 
płytki miażdżycowej utrudnia przepływ krwi przez tętnice. To 
nagromadzenie może wystąpić w dowolnej tętnicy w ciele, w 
tym w sercu, nogach i nerkach. Może to spowodować niedobór 
krwi i tlenu w różnych tkankach organizmu. Kawałki płytki 
miażdżycowej również mogą się oderwać, powodując zakrzepy 
krwi. Nieleczona miażdżyca może prowadzić do zawału serca, 
udaru mózgu lub niewydolności serca. 

Co	powoduje	miażdżycę?	
 
Istnieje wiele czynników, które zwiększają ryzyko 
miażdżycy. Oto najczęstsze przyczyny: 
 
Wysoki	cholesterol	
 
Cholesterol to woskowata, żółta substancja naturalnie 
występująca w organizmie, a także w niektórych spożywanych 
pokarmach. Jeśli poziom cholesterolu we krwi jest zbyt wysoki, 
może zatkać tętnice. Staje się twardą płytką miażdżycową, która 
ogranicza lub blokuje krążenie krwi w sercu i innych narządach. 
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Niezdrowa	dieta	
 
Przy spożywaniu dużych ilości tłuszczów zwierzęcych, w tym 
ograniczeniu ilości zdrowych tłuszczów roślinnych w diecie, 
spożywanie dużej ilości cukrów prostych. 
 
Starzenie	się	
 
Wraz z wiekiem serce i naczynia krwionośne pracują ciężej, aby 
pompować i otrzymywać krew. Tętnice mogą osłabiać się i stać 
się mniej elastyczne, co czyni je bardziej podatnymi na 
gromadzenie się pytki miażdżycowej. 
 
Styl	życia	
 
Duży wpływ na miażdżycę mają również czynniki genetyczne i 
predyspozycje rodzinne. Częściej rozwija się wraz z innymi 
chorobami przewlekłymi, takimi jak nadciśnienie, nadwaga lub 
otyłość czy cukrzyca. 

Jakie	są	objawy	miażdżycy?	
 
Większość objawów miażdżycy nie pojawia się, dopóki nie 
nastąpi blokada. Typowe objawy to: 

   ból w klatce piersiowej lub dusznica 
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   ból w nodze, ramieniu i gdziekolwiek indziej, gdzie 
tętnica jest zablokowana 
 

   duszność 
 

   zmęczenie 
 

   dezorientacja, która występuje, gdy blokada tętnic 
wpływa na krążenie w mózgu 
 

   osłabienie mięśni nóg z powodu braku krążenia 
Warto pamiętać, że zawał serca i udar mózgu także mogą być 
spowodowane miażdżycą. Jeśli zakrzep blokuje naczynie 
krwionośne, które odżywia serce, powoduje zawał serca. Jeśli 
blokuje naczynie krwionośne, które odżywia mózg, powoduje 
udar. Jeśli dopływ krwi do rąk lub nóg jest zmniejszony lub 
zablokowany, może to spowodować trudności w chodzeniu i 
ostatecznie gangrenę. 

	
	
	
	
	
	
	



	

	24	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

Jak	odróżnić	zawał	serca	od	udaru	mózgu?	
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Pamiętaj, że osoba musi pozostać w pozycji bezpiecznej do 
czasu przybycia karetki. Nie wolno jej nic pić ani jeść. 
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Jak	diagnozuje	się	miażdżycę	
 
Jeśli występują objawy miażdżycy, lekarz przeprowadza 
badanie i sprawdza czy: 
 

   występuje osłabiony puls 
 

    są objawy , tętniaka, nieprawidłowego wybrzuszenia 
lub poszerzenia tętnicy z powodu osłabienia ściany tętnicy 
 

  występuje powolne gojenie się rany, co świadczy o 
ograniczonym przepływie krwi 
 
Kardiolog może słuchać serca, aby sprawdzić, czy istnieją jakieś 
nieprawidłowe dźwięki. Będzie nasłuchiwać świszczącego 
dźwięku, co oznacza, że tętnica jest zablokowana. Jeśli lekarz 
podejrzewa miażdżycę, zleci więcej badań. 
 
Dalsze badania mogą obejmować: 
 

   badanie krwi w celu sprawdzenia poziomu cholesterol 
 

   USG Dopplera, które wykorzystuje fale dźwiękowe do 
stworzenia obrazu tętnicy, który pokazuje, czy istnieje blokada 
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   badanie wskaźnika kostka-ramię (ABI), który szuka 
blokady w rękach lub nogach, porównując ciśnienie krwi w 
każdej kończynie 
 

   angiografia rezonansu (MRA) lub angiografii 
tomografii komputerowej (CTA) do tworzenia obrazów 
dużych tętnic w ciele 
 

   angiogram serca – rodzaj prześwietlenia klatki 
piersiowej, które wykonuje się po wstrzyknięciu 
radioaktywnego barwnika do tętnic serca 
 

   (EKG lub EKG), który mierzy aktywność elektryczną w 
sercu w poszukiwaniu obszarów o zmniejszonym przepływie 
krwi 
 

  test wysiłkowy lub test tolerancji wysiłku, który 
monitoruje tętno i ciśnienie krwi podczas ćwiczeń na bieżni lub 
rowerze stacjonarnym 
 
	
Leczenie	i	profilaktyka	
 
Leczenie polega na zmianie dotychczasowego stylu życia w celu 
zmniejszenia ilości spożywanego tłuszczu i cholesterolu. Osoby 
starsze mogą potrzebować więcej ćwiczeń, aby poprawić 
zdrowie serca i naczyń krwionośnych. O ile miażdżyca nie jest 
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ciężka, lekarz może zalecić zmianę stylu życia jako pierwszą 
linię leczenia, ale może również zasugerować dodatkowe 
zabiegi medyczne, takie jak leki lub zabieg chirurgiczny. 

Dzięki leczeniu osoba starsza może zauważyć poprawę stanu 
zdrowia, ale może to zająć trochę czasu. Powodzenie leczenia 
będzie zależeć od: 

   stanu zdrowia osoby 
 

   szybkości interwencji, z jaką został objęty 
 

   czy inne narządy zostały zaatakowane 
 
 
Leczenie miażdżycy jest działaniem wielokierunkowym i 
obejmuje : 

  dietę o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych i 
cholesterol 
 

  unikanie tłustych potraw 
 

  uwzględnienie w diecie ryb (np. dwa razy w tygodniu) 
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  rzucenie palenia 
 

  bycie aktywnym fizycznie 
 

  zrzucenie wagi (w przypadku nadwagi lub otyłości) i 
utrzymanie prawidłowej wagi. 
 

  leczenie innych stanów chorobowych związanych z 
miażdżycą, takich jak nadciśnienie, wysoki poziom 
cholesterolu i cukrzyca 
 

  regularne badania lekarskie i przyjmowanie leków 
zgodnie z zaleceniami 
 
Leczenie podstawowej przyczyny i wprowadzenie zdrowego 
stylu życia i zmian w diecie może pomóc spowolnić proces lub 
zapobiec jego pogorszeniu.. 
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Choroba	Alzheimera	
	

 
“Znowu zapomniałem, jak zawiązać sznurowadła. Chyba mam 

Alzheimera…” 

Choroba	Alzheimera	jest	postępującą	formą	demencji.	
Demencja	to	szersze	określenie	stanów	spowodowanych	
urazami	mózgu	lub	chorobami,	które	negatywnie	wpływają	na	
pamięć,	myślenie	i	zachowanie.	

Te zmiany zakłócają codzienne życie. Większość osób z tą 
chorobą otrzymuje diagnozę po 65 roku życia. Jeśli zostanie 
zdiagnozowana wcześniej, jest ogólnie określana jako choroba 
Alzheimera o wczesnym początku. Nie ma lekarstwa na chorobę 
Alzheimera, ale istnieją metody leczenia, które mogą spowolnić 
postęp choroby. 
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Choroba Alzheimera to przewlekła, trwająca choroba. Jej 
objawy pojawiają się stopniowo, a wpływ na mózg jest 
zwyrodnieniowy, co oznacza powolny upadek. Każdy może 
zachorować na chorobę Alzheimera, ale niektórzy ludzie są na 
nią bardziej narażeni. Obejmuje to osoby w wieku powyżej 65 
lat i osoby z historią rodzinną tego schorzenia. 

Alzheimer i demencja to nie to samo. Terminy „demencja” i 
„choroba Alzheimera” są czasami używane zamiennie. Jednak te 
dwa terminy nie są takie same. Alzheimer to rodzaj demencji. 

Demencja to szerszy termin określający schorzenia, których 
objawy związane są z utratą pamięci, takie jak zapominanie i 
dezorientacja. Demencja obejmuje bardziej specyficzne stany, 
takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, urazowe 
uszkodzenie mózgu i inne, które mogą powodować te objawy. 

Co	powoduje	chorobę	Alzheimera?	

Eksperci nie ustalili jednej przyczyny choroby Alzheimera, ale 
zidentyfikowali pewne czynniki ryzyka, w tym: 

Wiek	
 
Większość osób, u których rozwinęła się choroba Alzheimera, 
ma 65 lat lub więcej. 
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Historia	rodzinna	
 
Jeśli masz członka najbliższej rodziny, u którego wystąpił ten 
stan, prawdopodobieństwo zachorowania jest większe. 

Genetyka	
 
Pewne geny zostały powiązane z chorobą Alzheimera. 

Posiadanie co najmniej jednego z tych czynników ryzyka 
oznacza, że poziom ryzyka rozwoju choroby Alzheimera 
wzrasta. Ale to nie znaczy, że się rozwinie. 

Jakie	są	objawy	choroby	Alzheimera?	

Każdy ma od czasu do czasu epizody zapomnienia. Ale osoby z 
chorobą Alzheimera wykazują pewne stałe zachowania i 
objawy, które z czasem się pogarszają. Mogą to być: 

   Utrata pamięci wpływająca na codzienne czynności, np. 
zdolność do umawiania się na wizyty 
 

   Problemy ze znanymi czynnościami, takimi jak 
używanie kuchenki mikrofalowej 
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   Trudności z rozwiązywaniem problemów 
 

   Kłopoty z mową lub pisaniem 
 

   Utrata orientacji w czasie lub miejscu 
 

   Obniżona ocean 
 

   Obniżona higiena osobista 
 

   Zmiany nastroju i osobowości 
 

   Wycofanie się z przyjaciół, rodziny i społeczności 
Objawy zmieniają się w zależności od stadium choroby. 

Etapy	choroby	Alzheimera	

Alzheimer jest chorobą postępującą, co oznacza, że jej objawy 
będą się stopniowo pogarszać w miarę upływu czasu. Choroba 
Alzheimera dzieli się na siedem etapów: 

	
	



	

	34	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

Etap	1	
	
Na tym etapie nie ma żadnych objawów, ale można postawić 
wczesną diagnozę na podstawie wywiadu rodzinnego. 

Etap	2	
	
Pojawiają się najwcześniejsze objawy, takie jak zapomnienie. 

Etap	3	
	
Pojawiają się łagodne upośledzenia fizyczne i psychiczne, takie 
jak osłabienie pamięci i koncentracji. Mogą być zauważalne 
tylko przez kogoś bardzo bliskiego. 

Etap	4	
	
Na tym etapie często diagnozuje się chorobę Alzheimera, ale 
nadal uważa się ją za łagodną. Utrata pamięci i niemożność 
wykonywania codziennych czynności jest ewidentna. 

Etap	5	
	
Na tym etapie występują objawy umiarkowane do ciężkich (np. 
zaburzenia wzrokowo- przestrzenne, problemy z mówieniem i 
pisaniem, zaburzenia nastroju), które wymagają pomocy 
bliskich lub opiekunów. 
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Etap	6	
	
Na tym etapie osoba z chorobą Alzheimera może potrzebować 
pomocy przy podstawowych zadaniach, takich jak jedzenie i 
zakładanie ubrań. 

Stage	7	
	
Jest to najpoważniejszy i ostatni etap choroby Alzheimera. 
Może nastąpić utrata mowy i zmiana wyrazu twarzy. 

W miarę przechodzenia przez te etapy osoba będzie 
potrzebować coraz większego wsparcia ze strony opiekuna. 

Diagnozowanie	choroby	Alzheimera	

Trudno jednoznacznie zdiagnozować chorobę Alzheimera. 
Lekarz może wykorzystać badania i testy, aby ocenić Twoje 
zdolności umysłowe, zdiagnozować demencję i wykluczyć inne 
schorzenia. Lekarz prawdopodobnie zacznie od zebrania historii 
medycznej. Mogą zapytać o: 

   Objawy 
 

   Rodzinną historię medyczną 
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   Inne schorzenia, obecne lub przeszłe 
 

   Stosowane leki obecnie lub w przeszłości 
 

   Dietę, spożycie alkoholu lub inne nawyki związane ze 
stylem życia 
Następnie lekarz prawdopodobnie wykona kilka badań, aby 
ustalić, czy występuje choroba Alzheimera, czy nie. 

Leczenie	choroby	Alzheimera	

Nie ma znanego lekarstwa na chorobę Alzheimera. Jednak 
lekarz może zalecić leki i inne metody leczenia, aby złagodzić 
objawy i opóźnić postęp choroby tak długo, jak to możliwe. 
Lekarz może również zalecić leki przeciwdepresyjne, 
przeciwlękowe lub przeciwpsychotyczne, aby pomóc w leczeniu 
objawów związanych z chorobą Alzheimera. 

Objawy te obejmują: 

   Depresję 
 

   Niepokój 
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   Agresję 
 

   Podniecenie 
 

   Halucynacje 
 
 
Chociaż wiek jest największym czynnikiem ryzyka i głównym 
czynnikiem tego, czy ktoś zachoruje na chorobę Alzheimera, ale 
nawet osoby z wyższym genetycznym ryzykiem tej choroby 
mogą podjąć kroki w celu zmniejszenia ryzyka lub pomóc w 
radzeniu sobie z chorobą. 

Jednym z najważniejszych jest prowadzenie odpowiedniego 
stylu życia. Istnieją mocne dowody na to, że dokonywanie 
lepszych wyborów dotyczących stylu życia może zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. 

Na przykład fizyczne ćwiczenia aerobowe nie tylko pomagają w 
objawach choroby Alzheimera, ale mogą również spowolnić 
zwyrodnienie mózgu związane z chorobą i powolne kurczenie 
się części mózgu odpowiedzialnej za pamięć. Utrzymywanie 
zdrowej diety, kontrolowanie ciśnienia krwi – to najważniejsze 
czynności, które znacznie zmniejszają ryzyko choroby 
Alzheimera.  
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Choroba	Parkinsona	
	

 
 

Joe był nieugięty, że jego choroba jest w rzeczywistości prezentem. 

Choroba	Parkinsona	(inaczej	Zespół	Parkinsona)	to	
zwyrodnienie	struktur	anatomicznych	mózgu,	polegające	na	
stopniowym	zaniku	znajdujących	się	w	nim	tzw.	komórek	
dopaminergicznych.	

Jej typowe objawy to m.in. spowolnienie ruchowe, drżenie 
spoczynkowe, sztywność mięśni oraz zaburzenia postawy i 
chodu. Choroba Parkinsona nie pojawia się z dnia na dzień – jej 
wystąpienie poprzedzone jest zazwyczaj różnego rodzaju 
objawami, które mogą być obecne u osoby nawet przez kilka, 
kilkanaście lat. 
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Co	powoduje	chorobę	Parkinsona?	

Jak dotąd nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyn choroby 
Parkinsona. Niektórzy badacze twierdzą, że może być on 
związana z naturalnymi procesami starzenia się organizmu – 
komórki nerwowe w mózgu obumierają wraz z wiekiem, a to 
prowadzi do spadku stężenia dopaminy w organizmie. 
Podejrzewa się, że choroba Parkinsona w pewnym stopniu może 
mieć podłoże dziedziczne – według niektórych badań wśród 
chorych znajduje się od 5 do 35% przypadków dziedzicznych, z 
pewnymi charakterystycznymi mutacjami genowymi. 

Jakie	są	objawy	choroby	Parkinsona?	

Do najczęstszych objawów należą: 

Sztywność	
 
Wzmożenie napięcia mięśniowego ( charakterystyczna 
przygarbiona sylwetka). Dotyczy ona przede wszystkim 
kończyn, jednak może objawić się także w obszarze tułowia i 
szyi. Sztywność powoduje dyskomfort podczas ruchów oraz 
dolegliwości bólowe. Sztywność dotyczy także mimiki, której 
zaburzenia mogą nastąpić w dalszych etapach choroby 

Spowolnienie	ruchowe	
	
(tzw. bradykinezja) – objawia się we wszystkich czynnościach 
dnia codziennego – podczas korzystania z toalety, ubierania się, 
jedzenia czy spacerów (chód drobnymi kroczkami) 
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Drżenie	
 
Jest to tzw. drżenie spoczynkowe – pojawia się, kiedy osoba nie 
wykonuje żadnej czynności. W momencie, gdy osoba sięga po 
jakiś przedmiot, drżenie znika. W chorobie Parkinsona 
występuje drżenie niemal wszystkich części ciała, oprócz głowy. 
W ostatniej fazie choroby drżenie może pojawić się nie tylko w 
spoczynku, ale też w momencie wykonywania czynności 

Zaburzenia	stabilności	postawy	ciała	
 
Zubożenie ruchów, chód szurający, możliwe wystąpienie 
upadków 

Zaburzenia	mowy	
 
Mowa staje się monotonna, słabo artykułowana, ściszona 

Zaburzenia	funkcji	poznawczych	
 
Pogorszenie pamięci, spowolnienie myślenia, osłabiona pamięć i 
koncentracja 

Objawy	wegetatywne	
Łojotok twarzy, ślinotok, rzadkie mruganie, napadowa 
potliwość, zaparcia, zaburzenia czynności zwieraczy – 
nietrzymanie moczu 
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Objawy	psychiczne	
 
Obniżenie nastroju, depresja, lęk i apatia, nadwrażliwość 

Objawy choroby nie występują od razu w dużym nasileniu, ale 
mogą rozwijać się na przestrzeni lat. 

Pierwsze objawy Parkinsona mogą się pojawiać kilka, 
kilkanaście lat przed rozpoznaniem choroby. Są one mało 
specyficzne i mogą obejmować: 

   osłabienie węchu 
 

   depresję 
 

   zaparcia 
 

   zaburzenia snu 
 
W rozwiniętym stadium choroby Parkinsona najbardziej 
charakterystycznym objawem jest spowolnienie ruchowe 
obejmujące wszystkie czynności dnia codziennego. Osoba z 
tymi dolegliwościami wolniej mówi, wolniej chodzi, wolniej się 
ubiera, bardzo powoli spożywa posiłki. Ma również problemy z 
rozpoczynaniem ruchów i nie jest w stanie ich przyspieszyć. 
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W kolejnym stadium choroby pojawiaj się zaburzenia 
równowagi, coraz silniejsze drżenie i sztywność mięśniowa, 
zaburzenia chodzenia włącznie z upadkami. W ostatniej fazie 
choroby Parkinsona, chory spędza większość czasu w łóżku albo 
na wózku. 

Leczenie	i	profilaktyka	

Choroba Parkinsona jest niestety nieuleczalna. Terapia może 
jedynie hamować jej rozwój oraz poprawiać jakość życia osoby, 
która na nią cierpi. 

Leczenie obejmuje m.in. terapię farmakologiczną i 
usprawniającą (rehabilitacja). 

Pomoc osobie chorej na Parkinsona polega na jak najdłuższym 
utrzymaniu przez nią niezależności oraz w zaspokajaniu jej 
potrzeb higienicznych, pomocy w czynnościach życia 
codziennego, aktywizacji fizycznej i intelektualnej. 

Zadaniem opiekuna jest zapobieganie powikłaniom, m.in. 
upadkom. Z uwagi na postępujący charakter choroby, opiekun 
musi być przygotowany na coraz większą niepełnosprawność 
osoby. 

Kiedy osoba, którą się opiekujesz, ma chorobę Parkinsona, na 
własne oczy widzisz jej skutki. Objawy, takie jak sztywne 
ruchy, słaba równowaga i drżenie, stają się częścią ich 
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codziennego życia, a objawy te mogą się nasilać w miarę 
postępu choroby. 

Możesz pomóc na wiele sposobów – od przyjaznego słuchania, 
kiedy potrzebują porozmawiać, po zawożenie ich na wizyty 
lekarskie. 

 Wskazówki	
Najlepsze sposoby pomocy osobie, którą się opiekujesz, w 
leczeniu choroby Parkinsona: 

Dowiedz	się	jak	najwięcej	o	tej	chorobie	
 
Dowiedz się jak najwięcej o chorobie Parkinsona. Poszukaj 
informacji na renomowanych stronach internetowych lub 
przeczytaj książki o chorobie. Przyjdź na wizyty lekarskie i 
zadawaj lekarzowi pytania. Jeśli jesteś dobrze poinformowany, 
będziesz wiedział, czego się spodziewać i jak najlepiej pomóc 
bliskiej osobie. 

Pomagaj	w	codziennych	obowiązkach,	takich	jak	zakupy,	
gotowanie	i	sprzątanie,	itd.	
Czasami osoby z chorobą Parkinsona potrzebują pomocy przy 
różnych czynnościach, ale mogą być zbyt dumni lub 
zawstydzeni, by o nią poprosić. Oferuj załatwianie spraw, 
przygotowywanie posiłków, kierowanie na wizyty lekarskie, 
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odbieranie leków w aptece i pomoc w wykonywaniu wszelkich 
innych codziennych zadań, z którymi samodzielnie mają 
trudności. 

Zachęcaj	do	aktywności	
 
Ćwiczenia są ważne dla każdego, ale są szczególnie pomocne 
dla osób z chorobą Parkinsona. Badania pokazują, że ćwiczenia 
pomagają mózgowi efektywniej wykorzystywać dopaminę – 
substancję chemiczną zaangażowaną w ruch. Sprawność 
fizyczna poprawia siłę, równowagę, pamięć i jakość życia osób 
z tym schorzeniem. Jeśli osoba, którą się opiekujesz, nie jest 
aktywna, zachęcaj ją do poruszania się, spacerując razem 
każdego dnia. 

Pomóż	poczuć	się	normalnie	
 
Choroba taka jak choroba Parkinsona może zakłócać 
normalność czyjegoś życia. Ponieważ ludzie mogą tak bardzo 
skupiać się na chorobie i jej objawach, osoba, którą się 
opiekujesz, może zacząć tracić poczucie siebie. Kiedy 
rozmawiasz, nie przypominaj jej ciągle, że ma przewlekłą 
chorobę. Porozmawiaj o innych rzeczach – na przykład o ich 
ulubionym filmie lub książce. 

Wychodź	z	domu	
	
Choroba przewlekła, taka jak choroba Parkinsona, może 
powodować izolację i samotność. Jeśli osoba nie wychodzi z 
domu, staraj się wychodzić z nią z domu tak często, jak to 
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możliwe. Idź na obiad lub do kina. Przygotuj się na 
dostosowanie swoich planów, jeśli osoba nie czuje się na tyle 
dobrze, aby wyjść. 

Słuchaj	
 
Lęk i depresja są powszechne u osób z chorobą Parkinsona. 
Zachęć ją, by opowiedziała o swoich emocjach i daj im znać, że 
ich słuchasz. 

Dostrzegaj	pogorszenia	objawów	
 
Objawy Parkinsona postępują w czasie. Bądź świadomy 
wszelkich zmian w zdolności chodzenia, koordynacji, 
równowadze, zmęczeniu i mowie ukochanej osoby. Uważaj też 
na zmiany ich nastroju. Większość osób z chorobą Parkinsona 
doświadcza depresji w pewnym momencie choroby. Bez 
leczenia depresja może prowadzić do szybszych fizycznych 
spadków. Zachęcaj do skorzystania z pomocy specjalisty, jeśli 
cierpią na depresję. 

Bądź	cierpliwy	
 
Choroba Parkinsona może wpływać na zdolność osoby do 
szybkiego chodzenia oraz mówienia wyraźnie i wystarczająco 
głośno, aby zostać usłyszanym. Logopeda może uczyć ćwiczeń 
poprawiających głośność i siłę głosu, a fizjoterapeuta może 
pomóc w umiejętnościach ruchowych. 
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Kiedy rozmawiasz lub wybierasz się gdzieś z osobą z chorobą 
Parkinsona, bądź cierpliwy. Udzielenie odpowiedzi może zająć 
im więcej czasu niż zwykle. Uśmiechnij się i słuchaj. Dopasuj 
do niej swoje tempo. Nie spiesz się z nią. Jeśli chodzenie stanie 
się zbyt trudne, zachęć je do korzystania z chodzika lub wózka 
inwalidzkiego. Jeśli mówienie jest wyzwaniem, użyj innych 
form komunikacji. 
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Cukrzyca	
	

 

“Co masz na myśli mówiąc „niezdrowy?” 
  

Cukrzyca	jest	przewlekłym	schorzeniem	o	charakterze	
metabolicznym,	w	którym	występuje	nieprawidłowy	poziom	
cukru	we	krwi	na	skutek	niedoboru	lub	nieprawidłowego	
działania	insuliny.	

U osób w podeszłym wieku częściej dochodzi do zaburzeń 
gospodarki węglowodanowej. Jest to związane z tym, że tkanki 
są oporne na działanie insuliny, której produkcja również 
zmniejsza się z wiekiem. Wtedy mamy do czynienia z cukrzycą. 



	

	48	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

Wyróżniamy	dwa	podstawowe	typu	cukrzycy:	
 
	
Cukrzyca	typu	1 
	(Insulinozależna) 

	
Cukrzyca	typu	2 
	(Insulinoniezależna)	
 

	
Przyczyną	podwyższonego	
poziomu	cukru	jest	brak	insuliny.	
Uszkodzone	są	komórki	trzustki	
wytwarzające	insulinę,	co	
prowadzi	co	całkowitego	zaniku	jej	
produkcji.	 
Na	tę	postać	cukrzycy	najczęściej	
chorują	dzieci	i	osoby	młode. 

	
Przyczyną	podwyższonego	
poziomu	cukru	nie	jest	brak	
insuliny,	ale	jej	nieprawidłowe	
działanie	w	organizmie	(oporność	
na	insulinę).	W	późniejszym	
etapie	choroby	pojawia	się	
niedobór	insuliny.	 
Na	tę	postać	choroby	najczęściej	
chorują	osoby	starsze.	
 

 
 
  
Na cukrzycę typu 2 najczęściej chorują osoby mało aktywne 
fizycznie, z nadwagą lub otyłością, z nadciśnieniem tętniczym i 
wysokim poziomem cholesterolu. 

   Pamiętaj	
	
Nieleczona cukrzyca u osób starszych może się wiązać z 
bardzo niebezpiecznymi dla zdrowia i życia powikłaniami. 
Wśród najczęściej wymienianych jest miażdżyca, 
wspomniany zawał mięśnia sercowego bądź udar. Często też 
dochodzi do powikłań ze strony oczu, nerek, a także układu 
nerwowego. 



	

	49	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

 
Jakie	są	objawy	cukrzycy?	

   Zwiększone pragnienie 
 

   Częste oddawanie moczu 
 

   Zwiększony apetyt i spożywanie dużych porcji 
jedzenia bez przybierania na wadze a nawet spadek wagi 
 

   Świąd skóry, zmiany na skórze, trudne gojenie się ran 
 

   Odczuwanie fizycznego osłabienia 
 

   Otyłość 
 

   Zaburzenia widzenia, widzenie nieostre, trudności w 
czytaniu 
 
 
Leczenie	i	profilaktyka	

Podstawą leczenia cukrzycy u osób w podeszłym wieku 
jest zbilansowana dieta. W tym wypadku bardzo ważna jest 
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regularność w spożywaniu posiłków, a także ich zróżnicowanie 
pod względem jakościowym. Zdrowy tryb życia również 
wpływa na zmniejszenie objawów choroby. 
 
 

 

Farmakoterapia oparta jest na dawkowaniu leków doustnych 
pobudzających wydzielanie insuliny oraz zastrzykach z insuliny. 
 
  

   Pamiętaj 
 
Choć regularne przyjmowanie leków i posiłków może 
wydawać się proste, dla osoby w podeszłym wieku może to 
nie być takie proste. Z tego względu warto się o niego 
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zatroszczyć i sprawdzać stan zdrowia. Osoby w podeszłym 
wieku, które mają problem z poruszaniem, powinny mieć 
zapewnioną pomoc rehabilitanta. Warto być też w stałym 
kontakcie z lekarzem pierwszego kontaktu osoby starszej. 

Przy opiece nad osobą starszą chorą na cukrzycę należy 
przestrzegać następujących zasad: 
 

   Zmiana zasad żywienia (w konsultacji z lekarzem) lub 
dokładne przestrzeganie diety jeśli osoba starsza jest już na 
diecie 
 

   Stosowanie diety o niskim indeksie 
glikemicznym, opartej na regularnych posiłkach 
 

   Przyjmowanie leków przez seniora zgodnie z 
zaleceniami lekarza 
 

   Kontrolowanie poziomu glukozy – w warunkach 
domowych za pomocą glukometru 
 

   Kontrolowanie wagi ciała oraz parametrów życiowych 
osoby starszej (np. ciśnienie tętnicze krwi) 
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   Wysiłek fizyczny dostosowany do aktualnego stanu 
zdrowia i kondycji osoby starszej, powinien być regularny. 
Wskazane są spacery, nordic walking, taniec, itp. 
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Osteoporoza	
	

 

“Hej babciu, nie sądzisz, że posuwasz się z tym pomysłem na ćwiczenia 
trochę za daleko?” 

Osteoporoza	jest	chorobą,	która	często	określana	jest	mianem	
“cichego	złodzieja	kości”.	Powoduje	postępujący	ubytek	masy	
kostnej	co	powoduje,	że	kości	są	dużo	bardziej	słabsze	niż	u	
zdrowego	człowieka.	

Dlatego osoby chore na osteoporozę są bardziej narażeni na 
wszelkie urazy. Częste dochodzi do złamań, w tym głównie 
kręgosłupa, szyjki kości udowej oraz kości promieniowej. 
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Ryzyko osteoporozy wzrasta wraz z wiekiem. Schorzenie to 
pojawia się często w przebiegu innych chorób przewlekłych, w 
tym cukrzycy, nadczynności tarczycy, problemów z nerkami, a 
nawet może być konsekwencją długotrwałego przyjmowania 
niektórych leków. U osób starszych dochodzi także mniejszy 
stopień przyswajania wapnia z codzienną dietą, co sprzyja 
pojawieniu się osteoporozy. 

Co	powoduje	osteoporozę?	

   Zaawansowany wiek 
 

   Przeciążenie stawów 
 

   Urazy 
 

   Przebyte stany zapalne 
 

   Choroby metaboliczne (np. dna moczanowa) 
 

   Otyłość 
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Jakie	są	objawy	osteoporozy?	

Początkowo choroba przebiega bezobjawowo, dlatego ciężko ją 
rozpoznać (nie daje typowych objawów, po których można 
byłoby ją rozpoznać). Do najczęstszych objawów będących 
oznaką choroby są: 

   Częste złamania wywołane niewielkimi urazami (np. 
przewróceniem czy uderzeniem) 
 

   Ból w zajętym stawie nasilający się pod wpływem 
obciążenia stawu, po dłuższym wysiłku lub ustępujący po 
odpoczynku 
 

   Sztywność, w tym tzw. sztywność poranna 
 

   Ograniczenia zakresu ruchu 
 

   Garbienie, a w późniejszych stadiach dolegliwości 
bólowe. 
 
Rozpoznanie	i	leczenie	

Diagnostyka choroby opiera się na wywiadzie lekarskim i 
specjalistycznych badaniach. 
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W przypadku zauważenia u osoby starszej objawów mogących 
być oznaką osteoporozy, należy udać się do lekarza. Lekarz 
przeprowadzi wywiad, który pozwoli stwierdzić, czy u osoby 
występowały czynniki ryzyka mające wpływ na rozwój choroby 
(np. nieodpowiednia dieta, przebyte złamania, częste złamania w 
rodzinie, nałogi, inne schorzenia, przyjmowane leki, itp.). 

W kolejnym kroku lekarz zleci odpowiednie badania, które 
pozwolą stwierdzić, czy dana choroba występuje u osoby 
starszej i w jakim jest stopniu zaawansowania. Podstawowym 
badaniem jest badanie densytometryczne, które mierzy gęstość 
mineralną kości (jeśli wskaźnik jest niższy niż -2,5 oznacza to 
osteoporozę). Podejrzenie osteoporozy skutkuje skierowaniem 
na kolejne badania, które pozwolą lekarzowi ocenić ryzyko 
złamań i lepiej zdiagnozować chorą osobę. 

Rozpoznanie choroby opiera się na wywiadach lekarskich i 
badaniach specjalistycznych. 

Profilaktyka	i	pomoc	

Pomoc osobie starszej chorej na osteoporozę polega przede 
wszystkim na wyeliminowaniu z jego otoczenia czynników 
ryzyka. Mogą nimi być: 

   Zbyt luźne dywany (w pomieszczeniu gdzie przebywa 
osoba starsza) 
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   Złe oświetlenie 
 

   Brak zabezpieczeń w domu (np. barierek czy poręczy w 
przypadku wysokich schodów) 
 

   Niewłaściwie dobrane obuwie 
 

   Poruszanie się o lasce 
 

   Asekuracja podczas spacerów (zwracanie uwagi na 
nierówne chodniki, śliskie nawierzchnie) 
 
Ryzyko wystąpienia choroby zmniejszają następujące czynniki: 

   Aktywność fizyczna 
 

   Dieta bogata w wapń (mleko i jego przetwory) 
 

   Zmiana przyjmowanych leków 
 

   Ograniczenie lub rezygnacja z używek (papierosy, 
alkohol) 
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Nietrzymanie	moczu	
	
	

 

“Obwinimy za to psa.” 
  

Nietrzymanie	moczu	(inkontynencja)	to	mimowolny	i	
niekontrolowany	wyciek	moczu	spowodowany	wzrostem	
ciśnienia	w	brzuchu	i	parciem.	Jest	on	wywołany	gwałtownymi	
czynnościami,	takimi	jak	kaszel,	śmiech	lub	kichnięcie.	

U osób starszych jest ona sporym problemem, który pogarsza 
jakość ich życia i bardzo często prowadzi do zaniechania 
aktywności. Ponadto chorzy często się do niego nie przyznają. 
Jest to dolegliwość wstydliwa, indywidualna i najczęściej 
przemilczana. 
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Jakie	są	objawy	nietrzymania	moczu?	

Nietrzymanie moczu zwykle rozwija się powoli i może objawiać 
się na wiele sposobów. Pierwszym sygnałem jest nieoczekiwane 
popuszczenie niewielkiej ilości moczu podczas kaszlu bądź 
częste wizyty w toalecie. 

W zależności od stopnia zaawansowania choroby objawy mogą 
być różne – od gubienia kilku kropel podczas śmiechu, kaszlu 
czy kichnięcia, po niemożność utrzymania moczu przy pełnym 
pęcherzu. 

Wyróżnia się trzy główne typy nietrzymania moczu: 

Wysiłkowe	nietrzymanie	moczu	(WNM)	
 
Mimowolne popuszczanie moczu zwykle podczas nagłego i 
silnego napięcia powłok brzusznych 
 
Naglące	nietrzymanie	moczu	(NNM)	
 
Niekontrolowana utrata moczu podczas parcia na pęcherz 
moczowy; do popuszczenia dochodzi zwykle w drodze do 
toalety 
 
Nietrzymanie	moczu	z	powodu	przepełnienia	pęcherza	
 
Do uwolnienia moczu dochodzi zwykle przy przepełnionym 
pęcherzu moczowym. 
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Co	powoduje	nietrzymanie	moczu?	

Zmiany hormonalne i upływ czasu zmniejszają sprawność 
mięśni, które przestają być sprawne i elastyczne, przez co nie 
zamykają szczelnie ujścia pęcherza. To z kolei może 
powodować, że mocz wycieka wbrew woli osoby. 

Do najczęstszych przyczyn występowania inkontynencji zalicza 
się: 

   Zwiotczenie mięśni miednicy, osłabienie cewki 
moczowej i obniżenie pęcherza 
 

   Infekcje układu moczowego 
 

   Kamica pęcherza moczowego 
 

   Zaparcia 
 

   Otyłość 
 

   Przebyte porody 
 

   Operacje ginekologiczne i urologiczne 



	

	61	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

   Przerost gruczołu prostaty u mężczyzn 
 

   Brak możliwości szybkiego dojścia do toalety 
 
 
Leczenie	i	profilaktyka	

Nietrzymanie moczu to problem nie tylko zdrowotny, ale i 
społeczny. Osoby starsze, które się z nim zmagają z powodu 
ogromnego stresu i skrępowania, zaczynają unikać relacji i 
kontaktów z innymi w obawie przed kompromitacją. 

Nietrzymanie moczu można i trzeba leczyć. 
Ogromną rolę odgrywa opiekun osoby starszej. Opiekun 
powinien mieć wiedzę na temat tego schorzenia i kiedy zauważy 
problem, powinien skutecznie na niego zareagować, nie 
naruszając godności osoby starszej. Sytuacja nie jest 
komfortowa, dlatego opiekun musi kierować się empatią i 
taktem. 

W razie wystąpienia inkontynencji warto przekonać osobę 
starszą do: 

   Codziennych ćwiczeń mięśni dna miednicy (tzw. 
mięśni Kegla) 
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   Rezygnacji z nałogów, np. palenia, które może nasilać 
kaszel 
 

   Picia odpowiedniej ilości płynów 
 

   Wspierania nóg na niewielkim podnóżku podczas 
oddawania moczu 
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Proste	zabiegi	
medyczne	
	

 
 
 
Tekst i wideo: Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa”, Kraków, Polska 
Projekt i rozmieszczenie treści przygotowane przez e-Training Solutions, 
Berlin, Niemcy. Rysunki przygotowane przez Boris Luve. 
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Wstęp	

W	warunkach	domowych,	z	pomocą	sprzętu,	można	dokonywać	
pomiarów	podstawowych	funkcji	życiowych	najważniejszych	
organów	ciała.	

Podstawowe	pomiary	funkcji	życiowych	to:	

   Temperatura ciała 
 

   Puls (tętno) 
 

   Ciśnienie tętnicze 
 

   Częstość oddechu 
 

   Saturacja 
 
Regularne domowe pomiary podstawowych pomiarów są 
ważnym elementem profilaktyki i leczenia. Pozwalają m.in. na 
dokładną i bieżącą ocenę działania stosowanych leków, a co za 
tym idzie np. usprawnienie współpracy z lekarzem. 
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Cele	Uczenia	się	

W tym module dowiesz się: 
 

   Jak prawidłowo wykonać podstawowe pomiary u osoby 
starszej 
  

Oczekiwane	Efekty	Uczenia	się	

Po ukończeniu tego modułu będziesz potrafił: 
 

   Dokonać prawidłowo pomiary m.in. temperatury ciała i 
tętna, zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, dokonać pomiaru 
poziomu glukozy we krwi 

   Zinterpretować uzyskane wyniki pomiarów 
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Pomiar	Temperatury	Ciała	
	

 

“Kochanie, mówiłam ci, żebyś nie szedł na ryby w ten weekend, tak?” 

	
Normalna	temperatura	ludzkiego	ciała	zmienia	się	w	ciągu	dnia,	
pozostając	pod	ścisłą	kontrolą	ośrodka	termoregulacji.	
Prawidłowo	ciało	ludzkie	jest	zdolne	do	utrzymywania	
względnie	stałej	temperatury	ponieważ	ośrodek	termoregulacji	
wyrównuje	nadmierne	wytwarzanie	ciepła	(pochodzące	z	
aktywności	metabolicznej	mięśni	i	wątroby),	z	jednoczesnym	
odprowadzaniem	ciepła	(przez	skórę	i	płuca). 

Do pomiaru temperatury ciała wykorzystuje się różnego rodzaju 
termometry: bezdotykowy, rtęciowy lub elektroniczny. 
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Pomiar	temperatury	ciała	można	przeprowadzać	w	obrębie:	

   dołu pachwowego 

   jamy ustnej 

   odbytnicy 

   ucha 

   czoła 

   pochwy 

Czas pomiaru temperatury zależy od rodzaju termometru. 
Najdłużej temperaturę ciała mierzy się termometrem rtęciowym, 
krócej – elektronicznym, najkrócej – bezdotykowym. 
Prawidłowe wartości temperatury będą różne w zależności od 
miejsca pomiaru. Rozbieżności pomiędzy wynikami mogą 
wynosić w skrajnych przypadkach ponad 1 stopień. 
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Pomiar	temperatury	ciała	pod	pachą	

Termometr należy umieścić pod pachą. Końcówka termometru 
powinna ściśle przylegać do skóry pachy. Przez cały czas 
pomiaru termometr należy przyciskać ramieniem. 

Prawidłowa temperatura pod pachą wynosi 35,5-37°C. 
 
	
Pomiar	temperatury	ciała	w	jamie	ustnej	

Przed pomiarem należy odkazić termometr spirytusem 
salicylowym lub alkoholem spożywczym i opłukać wodą. 
Końcówkę wkładamy głęboko pod język i mierzymy 
temperaturę przy zamkniętych ustach, uważając, by nie 
przygryzać termometru. Temperatura mierzona w ustach może 
mieścić się w przedziale od 36,1 to 37,5°C. 
 
 
Pomiar	temperatury	ciała	w	odbytnicy	

Przed pomiarem nałóż na końcówkę termometru pewną ilość 
żelu na bazie wody. Delikatnie włóż ją do odbytu, najwyżej do 
połowy długości. 

Prawidłowa temperatura wynosi 37,6°C. 
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Pomiar	temperatury	ciała	w	uchu	

Termometry douszne na podczerwień mierzą temperaturę błony 
bębenkowej w ciągu kilku sekund. Na termometr załóż 
jednorazową nakładkę. Potem włącz go, a gdy zasygnalizuje 
gotowość do pomiaru, delikatnie wsuń go do ucha. Pomiar trwa 
sekundę, ale jest bardzo dokładny. 

Prawidłowa temperatura wynosi 37,6°C. 
 
	
Pomiar	temperatury	ciała	na	czole 

Pomiaru temperaturę ciała na czole dokonuje się termometrem 
bezdotykowym. Termometr bezdotykowy należy trzymać 
prostopadle do środka czoła i zbliżać go do czoła bądź oddalać 
do momentu uzyskania na czole pojedynczego punkciku światła. 
Kiedy na czole osoby pojawi się pojedynczy punkcik światła 
oznaczać to będzie, że termometr znajduje się we właściwej 
odległości do odczytania dokładnej temperatury ciała. 

Temperatura prawidłowa na skórze czoła to 36,4°C. 
Jeśli termometr znajduje się zbyt daleko od czoła, wtedy 
widoczne będą dwa zamazane punkciki światła. Jeśli termometr 
trzymany jest zbyt blisko widoczne będą dwa, rozdzielone 
punkciki światła. Zwolnić przycisk i pewnie trzymać urządzenie 
dopóki nie rozbłysną światełka. Odczytać wartość pomiaru z 
wyświetlacza. Jeśli to konieczne, można dokonać natychmiast 
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następnego pomiaru. Po około 20 sekundach termometr wyłącza 
się. 

   Najczęstsze	błędy	przy	mierzeniu	temperatury	ciała: 
 
Zachowanie nieodpowiedniej odległości pomiędzy termometrem 
a czołem. Aby poprawnie zmierzyć temperaturę termometrem 
elektronicznym bezdotykowym, należy trzymać go w odległości 
maksymalnie 5 centymetrów od czoła. zbyt duża odległość 
może skutkować tym, że urządzenie poda nam temperaturę 
otoczenia. 

Najlepiej dokonywać pomiaru w tym samym miejscu ciała gdyż 
wartość temperatury uznawana za prawidłową zmienia się w 
zależności od miejsca pomiaru. 
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Pomiar	Ciśnienia	Tętniczego		
i	Pulsu	
  
 

 
Ciśnienie	tętnicze	oznacza	siłę	napierania	krwi	na	naczyniach	
tętniczych.	

Podczas	pomiaru	za	pomocą	ciśnieniomierza	pod	uwagę	
bierze	się	dwie	wartości:	

   Ciśnienie skurczowe, czyli maksymalną siłę, z jaką serce 
pompuje krew w czasie skurczu 

   Ciśnienie rozkurczowe, czyli minimalne ciśnienie, jakie 
pojawia się w tętnicach w czasie rozkurczu 
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Prawidłowe	ciśnienie	u	osób	starszych	

Za prawidłową i optymalną wartość ciśnienia przyjmuje się 
120/80, ale jest dopuszczalny pewien margines odstępstw u osób 
w różnym wieku. 

Prawidłowe	ciśnienie	krwi	u	osób	starszych:	
	

 
 
 
 
Jak więc widać prawidłowe ciśnienie tętnicze u osób starszych 
w pewnym stopniu różni się od ogólnie przyjętych norm. 

Puls	

Puls (nazywany zamiennie tętnem) to ilość uderzeń serca na 
minutę. Jego pomiaru najczęściej dokonuje się na tętnicy 
promieniowej lub szyjnej zewnętrznej, ponieważ tętno jest tam 



	

	73	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

najlepiej wyczuwalne. Puls można zmierzyć zarówno za 
pośrednictwem specjalistycznej aparatury, jak i kładąc palec 
wskazujący i środkowy na tętnicy szyjnej lub promieniowej i 
licząc ilość uderzeń serca w ciągu minuty. 
 
Nowoczesne ciśnieniomierze elektryczne pozwalają też na 
samodzielny pomiar tętna. 

Puls	ocenia	się	na	podstawie:	

   Miarowości – sprawdzamy, czy kolejne fale tętna 
pojawiają się w równych odstępach czasu 
 

   Szybkości – tempa napełniania się i opróżniania tętnicy 
krwią 
 

   Napięcia – odczuwanego jako uderzenia możliwe do 
wyczucia podczas badania 
 
Prawidłowe ciśnienie i puls zmieniają się wraz z wiekiem, 
dlatego inne wartości uznajemy za normę u starszej osoby, a 
inne u osób w średnim wieku, dzieci czy nastolatków. 

Prawidłowy	puls	u	starszej	osoby	

Prawidłowy puls u osoby dorosłej wynosi około 70 uderzeń na 
minutę. U osób starszych wartości optymalne pulsu różnią się 
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nieco od tych przyjętych dla młodszych grup wiekowych. 
Przyjmuje się, że prawidłowy puls u osoby starszej powinien 
wynosić około 60 uderzeń na minutę. Kiedy pomiar pulsu 
wskazuje na niższe wartości, mówimy o bradykardii. Natomiast 
gdy tętno przekracza normę, mówimy o tachykardii. 

Zalecana jest regularna kontrola tych parametrów. W przypadku 
pojawienia się wszelkich odstępstw od normy, należy się 
skonsultować z lekarzem rodzinnym lub kardiologiem. 
Odpowiednio wczesne wykrycie ewentualnych zaburzeń 
ciśnienia lub tętna pozwala szybko rozpocząć niezbędne 
leczenie, a jednocześnie zapobiegać znacznie poważniejszym w 
skutkach chorobom układu krążenia. 

Prowadzenie obserwacji tętna oraz ciśnienia tętniczego krwi są 
też bardzo istotne u osób borykających się ze schorzeniami 
układu krążenia. Prawidłowy puls czy ciśnienie u starszej osoby 
mogą być wówczas wskaźnikiem skuteczności leczenia 
farmakologicznego. Bardzo często u osób borykających się z 
chorobami kardiologicznymi lekarz zaleca prowadzenie 
dzienniczka z codziennymi wynikami pomiarów ciśnienia i 
tętna. Na podstawie długotrwałych obserwacji kardiolog jest w 
stanie ocenić wyniki uzyskane w komfortowym dla pacjenta 
środowisku. Pozwala to uniknąć tzw. efektu białego fartucha, 
który polega na sztucznie zawyżonym pomiarze tętna i 
ciśnienia, wynikającego ze stresu związanego z badaniem. 
Fałszowanie wyników jest także możliwe przez pośpiech czy 
wchodzenie po schodach do gabinetu lekarza. 
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Częstość	oddechu	

Oddychanie, wraz z krążeniem krwi i aktywnością centralnego 
układu nerwowego jest czynnością ustroju bezpośrednio 
decydującą o życiu. Proces oddychania polega na dostarczaniu 
tlenu komórkom ustroju oraz wydalaniu na zewnątrz dwutlenku 
węgla. 

Na	całość	procesu	oddychania	składa	się:	

   Oddychanie zewnętrzne – zależne od wentylacji płuc, 
dyfuzji gazów: tlenu i dwutlenku węgla pomiędzy pęcherzykami 
płucnymi i krwią kapilar płucnych oraz perfuzji płuc 
 

   Oddychanie wewnętrzne (tkankowe) – odbywające się 
przy udziale enzymów oddechowych 
 
 
Oddychanie jest czynnością składającą się z dwóch faz: wdechu 
i wydechu. Pomiar częstości oddechu należy przeprowadzać u 
osoby pozostającej w spoczynku, poprzez obserwację ruchów 
klatki piersiowej i obliczenie liczby tych ruchów w ciągu 1 
minuty. 

Prawidłowa częstość oddychania u ludzi zdrowych wynosi 12-
18 oddechów na 1 minutę. 
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Stany	wpływające	na	przyspieszenie	częstości	oddechu	to:	

   Emocje 

   Wysiłek fizyczny 

   Gorączka 

   Infekcje płuc 

   Upośledzona perfuzja tkanek (niewydolność krążenia) 

   Ból (urazy, zabiegi operacyjne) 

	
Stany	wpływające	na	zwolnienie	częstości	oddechu	to:	

   Schorzenia ośrodkowego układu nerwowego 
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   Zatrucia wewnątrzpochodne (np.: mocznica, śpiączka 
cukrzycowa) 

   Zatrucia zewnątrzpochodne (substancje działające 
depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy np.: alkohol etylowy, 
benzodiazepiny, morfina) 
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Pomiar	Saturacji		  
 

 
  

“Spójrz, mam chorobę wysokościową.” 

Saturacja	to	wysycenie	tlenem	hemoglobiny	krwi	tętniczej.	
Nieinwazyjnego	pomiaru	saturacji	dokonuje	się	za	pomocą	
pulsoksymetru.	W	ciągu	ostatnich	30	lat	metoda	ta	stała	się	
standardem	postępowania	we	wszystkich	placówkach	służby	
zdrowia,	dzięki	czemu	saturacja	określana	jest	obecnie	mianem	
„piątego	parametru	życiowego”.	W	warunkach	domowych	do	
pomiaru	saturacji	wykorzystuje	się	pulsoksymetr.	
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Czujnik	pulsoksymetru	można	założyć	na:	

   Palec ręki lub stopy 

   Małżowinę uszną 

   Skrzydełko nosa 

   Czoło 

Pulsoksymetr poza badaniem saturacji może również 
dokonywać pomiaru i zapisywać puls, czyli częstotliwość pracy 
serca. 

Badanie saturacji wykonuje się poprzez założenie np. na palec 
ręki czujnika pulsoksymetru. Ważne jest, aby ogrzać palec, jeśli 
jest on zimny, ponieważ w takich miejscach jest niski przepływ 
krwi i wyniki saturacji mogą być zafałszowane. 

Oznaczenie saturacji wykonuje się na zasadzie spektrofotometrii 
transmisyjnej. Czujnik emituje promieniowanie, które jest 
częściowo wchłaniane przez krew przepływającą przez naczynia 
krwionośne. Wbudowany fotodetektor mierzy powracający 
sygnał, który składa się z dwóch składowych, czyli stałej i 
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zmiennej. Składowa zmienna, inaczej pulsująca opisuje 
saturację. 

Saturacja	–	norma	

Prawidłowa saturacja krwi tlenem wynosi ok. 95-98%. U osób 
przechodzących tlenoterapię saturacja wynosi 98-100%. U osób 
powyżej 70 roku życia i u osób palących mieści się w zakresie 
od 93- 95% 

Saturacja poniżej normy to wynik poniżej 90% i zazwyczaj 
świadczy on o ciężkiej niewydolności oddechowej. Należy 
jednak pamiętać, że nawet jeśli saturacja jest wysoka, wartość 
tlenu na poziomie tlenowym może być niska. Badanie saturacji 
nie odnosi się bowiem do metabolizmu tlenowego w 
komórkach. 

Wynik	badania	saturacji	nie	zawsze	jest	prawdziwy.	Na	
zaburzony	wynik	saturacji	wpłynie:	

   Zastosowanie czynników upośledzających przepływ krwi 
obwodowej 

   Niska perfuzja tkankowa 



	

	81	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

   Pomiar w zimnym miejscu 

   Brak kontroli nad ciałem, np. drgawki 

   Zaburzenia poziomu hemoglobiny 

   Rodzaj światła w pomieszczeniu 

   Różne zmiany na paznokciach, np. ciemny lakier lub 
grzybica 
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Pomiar	poziomu	cukru		
we	krwi	
  

 
 

“Nie chcesz jeść takiej słodkiej babci, prawda? Twój poziom cukru we krwi 
gwałtownie wzrośnie.” 

Badanie	poziomu	cukru	we	krwi	(glikemia)	wykonuje	się	przede	
wszystkim	w	diagnostyce	cukrzycy,	ale	stężenie	glukozy	
powinny	kontrolować	również	osoby	zdrowe.	

	Poziom	glukozy	we	krwi	badamy:	

   Gdy występują objawy iedocukrzenia (hipoglikemii) lub 
przecukrzenia (hiperglikemii) 
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   Rutynowo – jako element badań laboratoryjnych, 
szczególnie w przypadku osób, u których istnieje ryzyko 
wystąpienia cukrzycy (u osób powyżej 40. roku życia, z 
nadwagą lub otyłością, obciążonych genetycznie ryzykiem 
cukrzycy) 
 

   Regularnie – diabetycy mierzą cukier nawet kilkukrotnie 
w ciągu dnia 
 

   Diabetycy badają poziom glukozy we krwi w warunkach 
domowych za pomocą glukometru 
 
  
 

 	Uwaga 
 
Pomiar glikemii wykonany domowym glukometrem nie jest 
wynikiem diagnostycznym. Badanie powinno być wykonane w 
laboratorium. Wynik na glukometrze domowym może być 
obarczony niewielkim błędem pomiarowym do 15% wyniku 
(norma ISO ISO 15197:2015)). 
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Badanie	glukozy	może	być	wykonane:	

   Na czczo – 8 godzin przed badaniem nie należy jeść ani 
pić – poza wodą 
 

   Po posiłku – badanie glikemii poposiłkowej, kontrolę 
glikemii wykonuje się po 2 godzinach od ukończenia posiłku 
(np. w warunkach domowych, za pomocą glukometru) 
 

   O dowolnej porze – badanie przygodnego stężenia 
glukozy we krwi można wykonać w każdej chwili, nie trzeba 
być na czczo – nieprawidłowy wynik przygodnego badania 
poziomu cukru nie jest podstawą do rozpoznania cukrzycy, w 
takim przypadku konieczne jest wykonanie kolejnych badań 
(badanie poziomu cukru na czczo; doustny test tolerancji 
glukozy). 
 
 
Poziom	glukozy	we	krwi	–	norma	

w badaniu poziomu cukru we krwi na czczo (w dwukrotnych 
pomiarach), w teście doustnego obciążenia glukozą (OGGT). 

Prawidłowy wynik poziomu glukozy we krwi mieści się w 
granicach 70–99 mg/dl. W przypadku podwyższonego wyniku 
(126 mg/dL lub powyżej tej wartości) badanie należy powtórzyć 
po kilku dniach. 
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Poziom	glukozy	we	krwi	żylnej:	
 
	

 
	

Oral	glucose	tolerance	test	(OGGT):	
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Niski	/wysoki	poziom	cukru	we	krwi	–przyczyny	i	
objawy	

Niski	poziom	cukru	we	krwi	–	przyczyny	

   Niezdiagnozowana cukrzyca 

   Zatrucie pokarmowe – z wymiotami i biegunką 

   Intensywny wysiłek fizyczny 

   Niektóre diety odchudzające (za mało węglowodanów w 
diecie) 

   Spożycie dużych ilości mocnego alkoholu 

   Stres 

   Spożycie większych porcji węglowodanów prostych 
(przy hipoglikemii reaktywnej) 
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   U chorych na cukrzycę również: podanie zbyt dużej 
dawki insuliny, pominięcie posiłku, zjedzenie zbyt skromnego 
posiłku 

	
Objawy	niedocukrzenia	(hipoglikemii)	

   wczesne objawy: uczucie głodu, nudności, osłabienie, 
bladość, rozszerzone źrenice, niepokój, potliwość (tzw. zimny 
pot), drżenie rąk 

   Ciężkie niedocukrzenie: zaburzenia orientacji, zaburzenia 
mowy, drgawki, śpiączka 

	
Wysoki	poziom	cukru	we	krwi	–	przyczyny	

   Niezdiagnozowana cukrzyca, insulinooporność 

   Choroby trzustki (zapalenie trzustki) 

   Stres pourazowy 
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   Zespół Cushinga 

   Choroby endokrynologiczne 

   U chorych na cukrzycę: źle leczona cukrzyca (np. źle 
dobrana dawka insuliny, pominięcie dawki) 

	
Objawy	przecukrzenia	(hiperglikemii)	

   Oddawanie dużej ilości moczu 

   Wzmożone pragnienie 

   Suchość w jamie ustnej 

   Złe samopoczucie, osłabienie, senność 

   Bóle głowy 



	

	89	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

   Niewyraźne widzenie 
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Higiena	osobista		
	

 

 
 
Tekst i wideo: Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa”, Kraków, Polska 
Projekt i rozmieszczenie treści przygotowane przez e-Training Solutions, 
Berlin, Niemcy. Rysunki przygotowane przez Boris Luve. 
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Wstęp	

Z	wiekiem	funkcje	motoryczne	człowieka	stopniowo	się	
pogarszają.	Działania,	które	kiedyś	nie	sprawiały	najmniejszego	
problemu,	zaczynają	być	wyzwaniem.	Zła	higiena	to	często	
pierwszy	znak,	że	osoba,	którą	się	opiekujemy,	nie	radzi	sobie	
sama	dobrze.	Wiąże	się	to	z	ograniczoną	mobilnością,	obawą	
przed	upadkiem	w	śliskiej	łazience	czy	zdrowiem.	

Starsi bliscy mogą mieć trudności ze staniem pod prysznicem, 
wchodzeniem i wychodzeniem z wanny lub utrzymaniem 
wystarczającej równowagi, aby stanąć przed umywalką. 
Seniorzy mogą odmówić pomocy w higienie osobistej, co 
skutkuje ciągłą walką opiekuna z osobą starszą. W niektórych 
przypadkach nasi bliscy mogą po prostu zapomnieć o myciu się 
i kąpieli. W takich sytuacjach ważne jest zapewnienie wsparcia i 
pomocy w podstawowych czynnościach higienicznych. 

Warto pamiętać, że pomoc w pielęgnacji i higienie osobistej 
może być kłopotliwa dla starszej osoby. Dlatego też ważne jest, 
aby budzić zaufanie i szacunek, kiedy pomagasz starszej osobie 
w zabiegach higienicznych. 

W tym module dowiesz się, jak pomóc osobom starszym w 
higienie osobistej przy zachowaniu ich godności. 
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Cele	Uczenia	się	

W tym module dowiesz się o: 
 

   Podstawowych zabiegach higienicznych 
zapewniających utrzymanie czystości i higieny osobistej osoby 
starszej 

   Zasadach wykonywania zabiegów higienicznych u 
osoby starszej i ich specyfikę w zależności stanu zdrowia oraz 
samodzielności osoby starszej 

  
Oczekiwane	Efekty	Uczenia	się	

Po ukończeniu tego modułu będziesz mógł: 
 

   zadbać o właściwe utrzymanie higieny osobistej osoby 
starszej i jej otoczenia 

   udzielić pomocy osobie starszej w czynnościach 
związanych ze zmianami pozycji ciała i ruchu 
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   zorganizować warunki mieszkaniowe dla osoby starszej 
wymagającej opieki, tj. przygotować pokój i podstawowe 
wyposażenie dla osoby starszej 

   zapewnić osobie starszej komfort i bezpieczeństwo oraz 
szacunek dla godności osobistej 

  
  



	

	94	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

Higiena	Osobista	Osób	
Starszych	
  

 
  

Potrzeby	każdej	osoby	w	zakresie	pielęgnacji	i	opieki	osobistej	
będą	się	różnić	w	zależności	od	ich	ogólnego	stanu	zdrowia	i	
mobilności.	Ważne	jest,	aby	ocenić	poziom	wymaganej	
pomocy.	
 
W zależności od stanu zdrowotnego osoby starszej i stopnia jej 
samodzielności, dobrze jest pomagać osobie starszej w 
samodzielnym wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych, 
pobudzać jej aktywność i nie pozwalać na bycie nieaktywnym 
(bezczynnym). Na ile to możliwe i jak długo jest to możliwe, nie 
wykonuj tych czynności za nią. 
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Zabiegi	higieniczne	
	
Zakres zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych u osoby starszej 
jest taki sam jak u innych osób. Różnice wynikają z odrębności 
biologicznych, psychicznych i społecznych związanych z 
procesem starzenia się. 

Do	zabiegów	higienicznych	zapewniających	
utrzymanie	czystości	i	higieny	osobistej	należą:	

   Mycie ciała (kąpiel w wannie lub pod prysznicem, mycie 
w łóżku) 

   Toaleta jamy ustnej 

   Mycie, czesanie, szczotkowanie włosów 

   Zmiana bielizny i pościeli 

Wszystkie te zabiegi higieniczne mogą być wykonywane 
różnymi technikami. Ich wybór zależy od stanu fizycznego i 
zdrowotnego osoby, którą się opiekujemy (osoba samodzielnie 
poruszająca się czy osoba leżąca) oraz sprzętu wspomagającego 
pielęgnację. 
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Higiena	Jamy	Ustnej		
  
 

 

“Don’t spit yet.” 
  

Codzienna	rutyna	higieny	jamy	ustnej	osoby	starszej	może	być	
nieco	inna,	gdyż	może	to	być	spowodowane	wiekiem,	
kruchością	lub	noszeniem	protez.	
  
 
Zęby osób starszych wymagają standardowego szczotkowania 
dwa razy dziennie. Następnie płukanie ust i nitkowanie w razie 
potrzeby. Protezy wymagają moczenia w odpowiednim 
roztworze, a następnie szczotkowania. Miękkie szczoteczki do 
zębów są polecane osobom starszym. 

Jeśli zauważyłeś pewne niepokojące objawy, takie jak 
próchnica, złamane zęby, luźne zęby i nieprawidłowe dziąsła 
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itp., zacznij od pytania starszej osoby, czy odczuwa ból lub 
dyskomfort w jamie ustnej. Następnie zapytaj, czy podczas 
jedzenia odczuwa ból lub dyskomfort. Być może żucie lub 
połykanie stanowi wyzwanie. Byłby to pewny znak, że 
konieczna jest wizyta u dentysty. 

W przypadku osoby starszej, która samodzielnie porusza się, 
nasza pomoc w zabiegu szczotkowania zębów może sie 
ograniczyć do asystowania przy tej czynności lub 
przypominania osobie o jego wykonaniu. Inaczej to wygląda w 
przypadku osoby starszej leżącej w łóżku. 
  
 
Zabieg	szczotkowania	zębów	w	przypadku	osoby	
starszej	leżącej	jest	następujący:	

Krok	1 
  
Podłóż ręcznik przeznaczony do mycia twarzy lub jednorazowy 
śliniak higieniczny pod brodę osoby. 
  
Krok	2 
  
Pod brodą umieść płaskie naczynie (lub specjalną miskę 
nerkowatą), unieś głowę osoby i podaj kubek z wodą do 
wypłukania ust. 
  
Krok	3 
  
Nałóż pastę do zębów na szczoteczkę i podaj ją osobie. Jeśli 
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osoba nie jest w stanie umyć zębów samodzielnie, zrób to za 
nią. 
  
Krok	4 
  
Rozpocznij mycie zębów: 
  

   Rozpocznij od części zewnętrznej zębów, tak aby nie 
ominąć żadnej partii zębów 
  

   Ustaw szczoteczkę pionowo i ruchami okrężnymi umyj 
wewnętrzną część zębów 
  

   Wyczyść powierzchnie żujące zębów 
  

   Delikatnie wyszczotkuj język – pomoże to odświeżyć 
oddech i usunie nadmiar bakterii z jamy ustnej, co poprawi 
komfort osoby 
  
	
W	przypadku	osoby	starszej	z	protezami	zębowymi	
postępuj	zgodnie	z	poniższymi	krokami:	

   Wyjmij protezy i umyj szczoteczką i pastą do zębów, 
spłucz pod bieżącą wodą 
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   Podaj osobie płyn do płukania jamy ustnej 
  

   Podłóż pod brodę osoby miseczkę, by mogła wypluć płyn 
  

   Jeśli pojawią się zmiany na błonie śluzowej, przetrzyj je 
patyczkiem do uszu z zaleconym przez lekarza środkiem 
leczniczym 
  

   Wytrzyj usta osoby ręcznikiem 
  

   Natłuść usta osoby, np. pomadką ochronną lub wazeliną 
  
  
Mycie zębów i dbanie o jamę ustną jest niewątpliwie zabiegiem 
intymnym i może być dla starszej osoby krępujące, zwłaszcza 
gdy nie mogą tego zrobić samodzielnie i potrzebują pomocy 
drugiej osoby. Dlatego też należy być wyrozumiałym, 
uwzględnić nawyki higieniczne osoby, a czynności wykonywać 
w sposób zdecydowany, ale jednocześnie delikatny, by nie 
sprawiać osobie starszej dodatkowego cierpienia. 

Środki lecznicze stosowane przy infekcjach jamy ustnej 
powinny być dobrane przez lekarza. Część z nich jest jednak 
dostępna bez recepty, więc można je stosować od razu po 
zauważeniu zmian chorobowych i konsultacji z farmaceutą. W 
przypadku suchości w jamie ustnej warto zastosować płukanki z 
użyciem naparu z rumianku, mięty lub siemienia lnianego. 
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   Kilka	praktycznych	wskazówek	dotyczących	
Higieny	Jamy	Ustnej	

   Pilnuj regularnych wizyt u dentysty 
  

   Upewnij się, że zachowane są nawyki szczotkowania i 
nitkowania, niezależnie od tego, czy zęby naturalne, czy protezy 
dentystyczne 
  

   Codziennie myj i masuj dziąsła miękką szmatką 
  

   Pozostaw protezy na zewnątrz podczas snu na noc, aby 
odpocząć ustom i dziąsłom oraz zapobiec ewentualnemu 
zadławieniu 
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Higiena	Ciała	
  
 

 
	
Jeżeli	nie	ma	przeciwskazań,	wówczas	kąpiel	osoby	starszej	
powinna	odbywać	się	w	wannie.	Ludzie	starzy	często	unikają	
kąpieli	w	wannie	z	obawy	przed	możliwością	przewrócenia	lub	
niezdolności	do	jej	samodzielnego	opuszczenia.	Dlatego,	nad	
bezpieczeństwem	kąpieli	powinna	czuwać	osoba	opiekująca	się	
starszym	człowiekiem,	aby	zapobiec	poślizgnięciu	lub	udzielić	
pomocy	w	razie	zasłabnięcia.	
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Mycie ciała obejmuje: mycie twarzy, uszu, szyi, kończyn 
górnych, klatki piersiowej, kończyn dolnych, pleców i 
pośladków, okolic intymnych ciała (narządy płciowe zewnętrzne 
i okolica odbytu). 

Należy zawsze zachęcać i motywować osobę starszą do 
samodzielnego mycia się, jeśli stan zdrowia i sprawność na to 
pozwalają. Pomóc można w myciu mniej dostępnych części 
ciała (np. pleców czy stóp). 

Podstawowe	zasady	przy	myciu	ciała	osoby	starszej	

   Kąpiel i natrysk powinno się wykonywać nie wcześniej 
niż 2 godziny po posiłku 

   Przed kąpielą należy ogrzać łazienkę 

   Jeśli osoba ma trudności z wejściem lub wyjściem z 
wanny, wówczas posadź ją na krześle obok wanny, następnie 
przełóż nogi osoby starszej do wanny. Chwytając osobę od tyłu 
pod ramiona pomóż jej powoli zsunąć się do wody. Jeśli osoba 
nie może zsunąć się do wanny, wówczas wstaw do wanny niski 
taboret lub wykorzystaj specjalne siedzenie – ławeczkę 
dostosowaną do zawieszenia jej na przeciwległych brzegach 
wanny 
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   Użyj ciepłej wody (38-41 stopni Celsjusza) oraz 
delikatnego mydła aby nie drażnić skóry (np. do mycia 
niemowląt lub produktów specjalnie przeznaczonych do 
pielęgnacji osób w podeszłym wieku) 

   Po umyciu skórę należy natłuścić oliwką, balsamem lub 
kremem, szczególnie w miejscach narażonych na odleżyny. W 
miejscach narażonych na odparzenia (tam gdzie dwie 
powierzchnie skóry stykają się, np. fałdy pod biustem u kobiet) 
warto zastosować zasypkę wysuszającą. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na mycie okolic intymnych. 
W zależności od stopnia samodzielności, osoba starsza może 
potrzebować naszej pomocy w różnym zakresie przy myciu i 
pielęgnacji okolic intymnych ciała. 

Pomoc w wykonywaniu toalety intymnych części ciała jest 
podwójnie trudna, ponieważ czynności te wymagają dużej 
staranności, ale także radzenia sobie z emocjami i wstydem 
osoby starszej, ale również i nas samych. 

W	przypadku	kobiet	
 
Jeśli osoba starsza może podmyć się sama, załóż jej na rękę 
lekko namydloną myjkę, polej okolice intymne wodą i poproś, 
aby się podmyła. Jeżeli czynność tę wykonujesz Ty, załóż 
rękawiczki jednorazowe i umyj okolice intymne – zawsze w 
kierunku od narządów płciowych do odbytu (taki kierunek 
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zapobiega przenoszeniu bakterii z odbytu w kierunku narządów 
płciowych). Podaj osobie starszej ręcznik, aby się wytarła lub 
jeśli to niemożliwe – wykonaj tę czynność samodzielnie. 

Po zdjęciu myjki spłucz rękę starszej osoby, a następnie ją 
osusz. 

W	przypadku	mężczyzn	
 
Jeśli osoba jest w stanie podmyć się samodzielnie, asystuj mu i 
dopilnuj, by zrobił to dokładnie, jeśli nie – załóż rękawiczki 
jednorazowe i wykonaj czynność samodzielnie. 
 
 

   Kilka	praktycznych	wskazówek	dotyczących	kąpieli 

   Upewnij się, że w pomieszczeniu jest ciepło, a podłoga 
nie jest mokra ani śliska 

   Sprawdź temperaturę wody – nie za gorąca ani za zimna 

   Upewnij się, że mydło i ręcznik są w zasięgu ręki 
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   Bądź delikatny – skóra starszej osoby jest delikatna i 
może łatwo się rozerwać/zaznaczyć 

   Zapytaj bliska osobę, czy chciałaby aby umyć jej włosy. 
Mogą nie docenić niszczenia świeżo ułożonych włosów! 

   Nałóż dobry balsam na skórę od stóp do głów, aby 
zapobiec wysuszeniu skóry 
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Mycie	głowy  
 

 
Stan	włosów	osoby	starszej	i	sposób	ich	ułożenia	jest	ważną	
częścią	ich	tożsamości,	dlatego	pielęgnacja	włosów	powinna	
być	prowadzona	–	w	miarę	możliwości	–	zgodnie	z	ich	
życzeniem.	Mycie	i	stylizacja	włosów	osoby	starszej	może	być	
również	cenną	aktywnością	społeczną	i	pomóc	w	podniesieniu	
ich	samooceny	i	dobrego	samopoczucia.	
	
  
Dbanie o włosy osoby starszej daje możliwość obserwowania 
skóry głowy pod kątem oznak odcisku, łupieżu lub suchej skóry 
oraz chorób skóry. 

Codzienne czesanie włosów osoby starszej pobudza krążenie w 
skórze głowy, usuwa brud i złuszczający się naskórek. Zaleca 
się szczotkowanie włosów osoby starszej 1-2 razy dziennie oraz 
zawsze po umyciu i wysuszeniu. Częstość mycia zależy od stanu 
ogólnego, stanu włosów i przyzwyczajeń osoby starszej. 
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Włosy osoby starszej powinno się myć wtedy, gdy sprawiają 
wrażenie nieświeżych. W przypadku osoby starszej, leżącej w 
łóżku, jej głowa nieustannie spoczywa na poduszce i jest 
narażony na większą potliwość. W związku z tym wymaga 
częstej toalety skóry głowy oraz codziennego czesania włosów. 
  

Podstawowe	wyposażenie	do	mycia	włosów	

   Naczynie do mycia włosów lub miska 
  

   Dzbanek z wystarczającą ilością czystej ciepłej wody, 
aby dokładnie spłukać włosy 
  

   Wiadro na zużytą wodę 
  

   Podkład foliowy do zakrycia poduszki i miejsca na miskę 
  

   Co najmniej dwa ręczniki, jeden do zakrycia szyi i 
ramion a drugi do suszenia włosów 
  

   Preferowany szampon 
  

   Grzebień lub szczotka do włosów 
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Mycie	włosów	osoby	starszej	leżącej	w	łóżku	krok	po	kroku	

   Przygotuj sprzęt do mycia i upewnij się, że wszystko jest 
pod ręką, aby zminimalizować czas, w którym starsza osoba 
leży płasko 
  

   Przygotuj pomieszczenie (zamknij okna, sprawdź czy 
temperatura w pomieszczeniu jest nie niższa niż 22 stopnie 
Celsjusza) 
  

   Wyjaśniaj osobie kolejno wykonywane czynności 
  

   Ułóż osobę w pozycji na wznak na zwiniętej poduszce. -
Poduszkę ułóż na wysokości łopatek. Poduszkę i materac zakryj 
podkładem z folią 
  

   Pod głową osoby umieść miskę. Osłoń ręcznikiem szyję i 
barki osoby: 
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   Delikatnie rozczesz włosy 

 

    Za pomocą dzbanka nabierz wodę z miski i zmocz jej 
włosy. Zacznij od przedniej linii włosów i pozwól wodzie 
spłynąć w dół i z dala od twarzy, unikając oczu i uszu: 
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    Nałóż szampon i wmasuj we włosy. Za pomocą dzbanka 
spłucz włosy wodą. Powtórz czynność nakładania szamponu i 
mycia dwukrotnie, zawsze dokładnie spłukując pianę z włosów: 

 

   Nałożyć odżywkę, jeśli jest to potrzebne i ponownie 
spłukać 
  

   Regularnie sprawdzaj, czy osoba czuje się komfortowo i 
może utrzymać swoją pozycję 
  

   Usuń ręcznikiem nadmiar wody z włosów– unikaj 
ciągnięcia za włosy, ponieważ może to być niewygodne: 
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   Wyjmij miskę i owiń ręcznik wokół głowy pacjenta, aby 
wysuszyć włosy i upewnić się, że nie jest im zimno 
  

   Osusz otaczającą skórę, zwracając szczególną uwagę na 
fałdy skórne na szyi 
  

   Zmień mokrą pościel. Zabrudzoną pościel wyrzucać 
bezpośrednio do pojemnika na bieliznę 
  

   mień położenie pacjenta, aby było mu wygodnie. Pomóż 
osobie się ubrać. Ułóż jej włosy zgodnie z jego preferencjami: 
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  Posprzątaj sprzęt 

Obrazy: Fundacja TZMO 
  
W sytuacji, gdy osoba starsza porusza się samodzielnie, jest na 
tyle silna by wstać z łóżka, łatwiej jest wykonać toaletę głowy w 
łazience przy umywalce. Osoba staje wówczas opierając się 
rękoma o umywalkę, pochyla nad nią głowę, a opiekun 
dokonuje mycia głowy pod bieżącą wodą. 
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Zmiana	bielizny	
  
 

 
  

W	tej	sekcji	pokażemy	w	jaki	sposób	szybko	i	sprawnie	można	
pomóc	osobie	starszej	w	zmianie	bielizny	osobistej,	dbając	
jednocześnie	o	prawo	do	intymności	podopiecznego.	

Zmiana	bielizny	osobistej	(na	przykładzie	koszuli	nocnej)	

   Przygotuj czystą koszulę nocną 
  

   Ugnij nogi osoby starszej w kolanach, poproś, by uniosła 
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pośladki. Jeśli to niemożliwe, unieś kolejno pośladki i podsuń 
koszulę ku górze: 

 

 

   Unieś osobę lub poproś, aby usiadła (może przytrzymać 
się drabinki przyłóżkowej lub rehabilitacyjnej) i podsuń koszulę 
aż po barki: 

 

   Zdejmij koszulę z bliższej ręki (jeśli stoisz z lewej strony 
osoby, będzie to jej lewa ręka), następnie przez głowę i z dalszej 
ręki: 
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   Załóż świeżą koszulę, marszcząc ją od strony pleców, 
przez głowę, rękę dalszą, następnie rękę bliższą. Zsuń koszulę w 
dół, wyrównaj: 

 

Obrazy: Fundacja TZMO 

 

   Wskazówka 
 
Bieliznę osoby starszej najlepiej zmieniać podczas codziennej 
toalety, aby nie narażać jej niepotrzebnie na przeziębienie. 
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Zmiana	bielizny	osobistej	dwuczęściowej	(na	przykładzie	
piżamy)	
	

   Odepnij guziki piżamy i rozwiąż tasiemki w pasie spodni 
(jeśli są) 
  

   Zegnij osobie nogi w kolanach i poproś, aby uniósł 
pośladki. Jeśli to niemożliwe – unieś kolejno pośladki osoby 
jedną ręką, a drugą podsuń koszulę ku górze jak w przypadku 
zmiany koszuli: 
 

 

   Unieś osobę, obejmując go ręką do przeciwległego barku, 
zdejmij koszulę z bliższej ręki, potem z ręki dalszej: 
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   Załóż czystą koszulę piżamy – załóż rękaw koszuli na 
dalszą rękę, a następnie na bliższą: 

 

   Unieś osobę jak przy zakładaniu koszuli od piżamy i 
wyrównaj koszulę na plecach: 

 

   Połóż osobę, zapnij guziki koszuli od piżamy 
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   Podtrzymaj jedną ręką pośladki osoby, a drugą ręką zsuń 
spodnie piżamy ku dołowi i zdejmij je: 

 

   Załóż czyste spodnie piżamy, marszcząc nogawki 
przesuń przez stopy i podsuń aż do pośladków osoby: 

 

   Unieś pośladki osoby jak przy zdejmowaniu spodni (lub 
poproś, by osoba zgięła nogi w kolanach i samodzielnie uniosła 
pośladki), podciągnij spodnie do pasa, zapnij guziki lub zawiąż 
tasiemkę spodnie osoby, naciągnij koszulę na pośladki: 
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   Popraw poduszki i, jeśli to konieczne, zabezpiecz łóżko 
drabinką przyłóżkową: 

 

Obrazy: Fundacja TZMO 
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Zmiana	pościeli		
  
 

 

“Auć! Moje łóżko znów jest pełne okruchów!” 
  

Zmiana	bielizny	pościelowej	osoby	starszej	leżącej	to	jedna	z	
podstawowych	czynności	opiekuńczych.	Czynność	ta	zazwyczaj	
nie	sprawia	trudności.	Dużo	trudniej	jest	wykonać	zadanie,	gdy	
osoba	starsza	cały	czas	przebywa	w	łóżku.	Wówczas	ważne	jest	
dbanie	o	bezpieczeństwo	osoby	leżącej	w	trakcie	wykonywania	
tej	czynności.	
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Jak	zmienić	prześcieradło	i	podkładkę	higieniczną?	

   Zmarszcz i podwiń brudny podkład i prześcieradło jak 
najdalej pod plecy osoby leżącej na boku: 

 

   W to miejsce połóż czyste prześcieradło, rozłóż na 
materacu prześcieradło. Zwisającą część podłóż pod materac, 
drugą stronę prześcieradła podsuń jak najdalej pod plecy osoby: 
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   Ułóż czysty podkład, wierzchnią warstwę zmarszcz do 
pleców osoby leżącej, drugą połowę rozłóż na łóżku: 

 

   Odwróć osobę na wznak, zabezpiecz łóżko od swojej 
strony np. drabinką, przejdź na drugą stronę łóżka, odbezpiecz 
łóżko z tej strony: 
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   Ułóż osobę na drugim boku, okryj jej plecy. Wyciągnij 
brudny podkład i prześcieradło: 

 

   Naciągnij w to miejsce czyste prześcieradło oraz podkład: 

 

   Ułóż osobę na wznak, popraw kołdrę. Jeśli osoba leży na 
łóżku rehabilitacyjnym – zabezpiecz je drabinkami 
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    Podłóż poduszki pod głowę; jeśli osoba ma łóżko z 
regulowanym wezgłowiem, ustaw je zgodnie z jej życzeniem 

Obrazy: Fundacja TZMO 
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Przemieszczanie	się	i	zmiana	
pozycji 

 
Zmiana	pozycji	ciała	i	pomoc	w	przemieszczaniu	się	osób	w	
podeszłym	wieku	z	ograniczoną	aktywnością	fizyczną	ma	
znaczenie	dla	ich	samopoczucia	i	jakości	życia.	

Podstawowa	pielęgnacja	w	zakresie	mobilności	powinna	
obejmować:	

   Zmianę pozycji ciała w łóżku w miarę potrzeby, ale nie 
rzadziej niż co dwie godziny 
  

   Przemieszczanie łóżko-wózek-fotel co najmniej 4 razy na 
dobę 
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    Asystowanie przy chodzeniu, przewożenie wózkiem, co 
najmniej 4 razy na dobę 
  

   Pomoc przy przechodzeniu lub przewożeniu do toalety, 
łazienki, jadalni. 
  

   Pomoc przy korzystaniu ze sprzętu wspomagającego 
  
  
Przy zmianie pozycji ciała osoby starszej należy zwrócić uwagę 
na bezpieczeństwo jej i swoje. Zawsze trzeba ocenić własną 
sprawność i możliwości fizyczne. Warto zapoznać się z 
dostępnymi urządzeniami ślizgowymi, podkładami, 
podnośnikami i wózkami, które ułatwiają przemieszczanie się 
osoby starszej. 
 
 
Przykłady	sprzętu	umożliwiającego	i	wspomagającego	
przemieszczanie	się	osoby	starszej	person	

   Laski, kule 
  

   Balkoniki, chodziki 
  

   Wózki inwalidzkie 
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   Fotele 
  

   rzesła sanitarne 
  

   Łóżka o regulowanej wysokości 
  

   Drabinki przyłóżkowe 
  

   Podnośniki 
  
  
Pokój	osoby	starszej 

Warto zwrócić uwagę na pomieszczenie, w którym osoba 
starsza przebywa w ciągu dnia i w nocy. Najlepszym 
rozwiązaniem jest, jeśli osoba starsza ma do dyspozycji własny 
pokój, który zapewnia jej prywatność i intymność. Jeśli nie ma 
takiej możliwości, należy osobie starszej wydzielić przestrzeń w 
innym pokoju. 

Pokój osoby starszej powinien być jak najlepiej dostosowany do 
jego potrzeb i upodobań, ale także do wykonywania czynności 
pielęgnacyjnych. Ważną sprawą – szczególnie w przypadku 
osoby starszej leżącej – jest ustawienie łóżka. Nie powinno ono 
przylegać jednym bokiem do ściany, ale być tak ustawione, by 
był dostęp do osoby z obu stron. Przy łóżku powinien być 
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dywanik, dobrze zabezpieczony, żeby nie ślizgał się po 
podłodze. 

Blisko łóżka powinna stać szafka, na której znajdą się 
przedmioty osoby starszej, których używa oraz inne osobiste 
rzeczy, jak np. fotografie osób bliskich, drobne pamiątki. 

Pokój powinien być często wietrzony i sprzątany. Okna 
powinny być wyposażone w zasłony lub rolety, by w razie 
potrzeby pokój można było zaciemnić aby światło dzienne nie 
raziło osoby starszej. 
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Odleżyny	
  

 
  

Najpoważniejszymi	następstwami	nieprawidłowej	pielęgnacji	
skóry	u	osób	leżących	są	odleżyny.	Odleżyny	to	różnej	
głębokości	ubytki	obumarłej	skóry	i	tkanki	podskórnej,	powstają	
na	skutek	niedokrwieni	wywołanego	długotrwałym	uciskiem	
np.	wtedy,	gdy	osoba	leży	zbyt	długo	bez	zmiany	pozycji.	
  
Odleżyny najczęściej rozwijają się na skórze, która obejmuje 
kościste obszary ciała, takie jak pięty, kostki, biodra i kość 
ogonowa. Odleżyny mogą rozwijać się przez godziny lub dni. 
Większość ran goi się podczas leczenia, ale niektóre nigdy nie 
goją się całkowicie. Możesz podjąć kroki, aby zapobiec 
odleżynom i pomóc im się wyleczyć. 
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Znaki	ostrzegawcze	pojawienia	się	odleżyn	to:	

   Nietypowe zmiany koloru lub tekstury skóry 
  

   Obrzęki 
  

   Opróżnianie przypominające ropę 
  

   Obszar skóry, który jest chłodniejszy lub cieplejszy w 
dotyku niż inne obszary 
  

   Obszary miękkie 
  
  
Pojawienie się odleżyn dzieli się na kilku etapów w zależności 
od ich głębokości, nasilenia i innych cech. Stopień uszkodzenia 
skóry i tkanek waha się od czerwonej, nieuszkodzonej skóry do 
głębokiego uszkodzenia mięśni i kości. 
  

Częste	miejsca	odleżyn	
 
U	osób	korzystających	z	wózków	inwalidzkich	odleżyny	często	
występują	na	skórze	w	następujących	miejscach:	
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   Kość ogonowa lub pośladki 
  

   Łopatki i kręgosłup 
  

   Oparcia rąk i nóg, gdzie opierają się o krzesło 
  

U	osób,	które	muszą	pozostać	w	łóżku,	odleżyny	mogą	
wystąpić	na:	

   Tyle lub boku głowy 
  

   Łopatkach 
  

   Biodrach, dolnej części pleców lub kości ogonowej 
  

   Piętach, kostkach i skórze za kolanami 
  
  
Jeśli zauważysz powyższe znaki ostrzegawcze odleżyny, zmień 
pozycję osoby starszej, aby zmniejszyć nacisk na obszar. Jeśli 
nie zauważysz poprawy w ciągu 24 do 48 godzin, skontaktuj się 
z lekarzem. 
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Zasięgnij natychmiastowej pomocy medycznej, jeśli zauważysz 
oznaki infekcji u osoby w podeszłym wieku, takie jak gorączka, 
drenaż z owrzodzenia, owrzodzenie o nieprzyjemnym zapachu 
lub zwiększone zaczerwienienie, ciepło lub obrzęk wokół 
owrzodzenia. 

Przyczyny	Odleżyn	
 
Odleżyny są spowodowane naciskiem na skórę, który ogranicza 
przepływ krwi do skóry. Ograniczony ruch może narazić skórę 
na uszkodzenia i prowadzić do rozwoju odleżyn. 
  

Trzy	główne	czynniki	przyczyniające	się	do	powstawania	
odleżyn	to:	

   Nacisk. Stały nacisk na dowolną część ciała może 
zmniejszyć przepływ krwi do tkanek. Przepływ krwi jest 
niezbędny do dostarczania tlenu i innych składników 
odżywczych do tkanek. Bez tych niezbędnych składników 
odżywczych skóra i pobliskie tkanki ulegają uszkodzeniu i mogą 
ostatecznie umrzeć 
  

   U osób o ograniczonej sprawności ruchowej ten rodzaj 
nacisku występuje zwykle w obszarach, które nie są dobrze 
wyściełane mięśniami lub tłuszczem i które leżą na kości, takich 
jak kręgosłup, kość ogonowa, łopatki, biodra, pięty i łokcie 
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   Tarcie. Tarcie występuje, gdy skóra ociera się o ubranie 
lub pościel. Może sprawić, że delikatna skóra będzie bardziej 
podatna na urazy, zwłaszcza jeśli skóra jest również wilgotna 
  

   Ścinanie. Ścinanie występuje, gdy dwie powierzchnie 
poruszają się w przeciwnym kierunku. Na przykład, gdy łóżko 
jest uniesione u wezgłowia, możesz zsunąć się w łóżku. Gdy 
kość ogonowa przesuwa się w dół, skóra nad kością może 
pozostać na miejscu – zasadniczo ciągnąc się w przeciwnym 
kierunku 
  
 
Czynniki	ryzyka	odleżyn	

Ryzyko wystąpienia odleżyn jest większe, jeśli starsza osoba ma 
trudności z poruszaniem się i nie może łatwo zmienić pozycji 
siedząc lub w łóżku. Czynniki ryzyka obejmują: 

   Nieruchomość. Może to być spowodowane złym stanem 
zdrowia, urazem rdzenia kręgowego i innymi przyczynami 
  

   Niemożność utrzymania moczu lub stolca. Skóra staje 
się bardziej wrażliwa przy dłuższej ekspozycji na mocz i stolec 
  

   Brak percepcji sensorycznej. Urazy rdzenia kręgowego, 
zaburzenia neurologiczne i inne stany mogą powodować utratę 
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czucia. Niezdolność do odczuwania bólu lub dyskomfortu może 
skutkować brakiem świadomości sygnałów ostrzegawczych i 
konieczności zmiany pozycji 
  

   Słabe odżywienie i nawodnienie. Ludzie potrzebują w 
codziennej diecie wystarczającej ilości płynów, kalorii, białka, 
witamin i minerałów, aby utrzymać zdrową skórę i zapobiegać 
rozpadowi tkanek 
  

   Stan medyczny mający wpływ na przepływ 
krwi. Problemy zdrowotne, które mogą wpływać na przepływ 
krwi, takie jak cukrzyca i choroby naczyniowe, mogą zwiększać 
ryzyko uszkodzenia tkanek, takiego jak odleżyn 
  
	
Zapobieganie	
 
Możesz zapobiec odleżynom, często zmieniając pozycję osoby 
starszej, aby uniknąć stresu na skórze. Inne strategie obejmują 
dbanie o skórę, prawidłowe odżywianie i przyjmowanie płynów, 
radzenie sobie ze stresem i codzienne ćwiczenia. 

Wskazówki	dotyczące	repozycjonowania.	Rozważ	następujące	
zalecenia	dotyczące	zmiany	pozycji	na	łóżku	lub	krześle:	

   Często zmieniaj pozycję osobie starszej – mniej więcej 
raz na dwie godziny. 
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    Wybierz poduszki lub materac, które łagodzą nacisk. 
Użyj poduszek lub specjalnego materaca, aby zmniejszyć nacisk 
i zapewnić prawidłowe ułożenie ciała 
  

   Dostosuj wysokość łóżka osoby starszej. Jeśli łóżko 
można podnieść przy głowie, podnieś je nie więcej niż 30 
stopni. Pomaga to zapobiegać ścinaniu 
  

Wskazówki	dotyczące	pielęgnacji	skóry.	Rozważ	następujące	
sugestie	dotyczące	pielęgnacji	skóry	osoby	starszej:	

   Utrzymuj skórę czystą i suchą. Myj skórę delikatnym 
środkiem myjącym i dobrze osuszaj. Wykonuj tę czynność 
oczyszczania regularnie, aby ograniczyć narażenie skóry na 
wilgoć, mocz i stolec 
  

   Chroń skórę. Stosuj kremy chroniące przed wilgocią, 
aby chronić skórę przed moczem i stolcem. W razie potrzeby 
często zmieniaj pościel i odzież. Uważaj na guziki na ubraniu i 
zagniecenia na pościeli, które podrażniają skórę 
  

   Codziennie sprawdzaj skórę. Codziennie uważnie 
przyglądaj się skórze osoby starszej pod kątem oznak 
ostrzegawczych odleżyn.  
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Lista	Kontrolna	Higieny	Osób	
Starszych 
  
  
 1.	Ustanów	rutynę	
  
Osobom starszym łatwiej jest zapomnieć lub zaniedbywać 
higienę, gdy nie mają ustalonej rutyny. Zacznij dobrze dzień, 
pomagając bliskiej osobie odświeżyć się. Przygotuj ciepły 
prysznic lub kąpiel i upewnij się, że szampon, mydło i inne 
niezbędne produkty są w zasięgu ręki. Po umyciu przenieś się 
do zlewu na szczotkowanie zębów, a następnie pielęgnację 
włosów. Ponieważ wiele starszych osób prowadzi dość siedzący 
tryb życia, mogą nie potrzebować codziennego prysznica lub 
kąpieli. Rutyna może obejmować kąpiele tylko trzy razy w 
tygodniu. 
  
  
2.	Wprowadź	środki	bezpieczeństwa 
  
Wypadki poślizgnięcia i upadku mogą wystąpić, jeśli nie 
zostaną podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa. Upadki są 
bardzo powszechne w łazience z powodu śliskich podłóg, 
niskich desek toaletowych czy też niewystarczających 
wieszaków na ręczniki i poręczy. Zacznij od dodania 
podniesionej deski sedesowej, która podnosi deskę sedesową o 
około trzy do czterech cali. Połóż maty antypoślizgowe na 
podłodze prysznica lub wanny. Seniorzy, którzy mają trudności 
ze staniem przez dłuższy czas, mogą skorzystać z krzesła 
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prysznicowego lub ławki do przenoszenia. Zamontuj również 
poręcze, aby ułatwić Twojemu ukochanemu wchodzenie i 
wychodzenie z wanny. 
  
  
3.	Stwórz	intymną	atmosferę 
  
Niektórzy seniorzy czują się zawstydzeni potrzebą pomocy przy 
kąpieli i higienie. Jednym ze sposobów na uspokojenie i 
uspokojenie bliskiej osoby jest stworzenie relaksującego 
środowiska i intymnej atmosfery. Postaraj się, aby wszelkie 
zabiegi higieniczne były naturalne i swobodne, aby odwrócić 
uwagę osoby od wykonywanych czynności. Postaraj się, aby 
osoba zachowała jak największą niezależność, ale nie bój się 
wkroczyć, gdy pomoc okaże się wyraźnie potrzebna. 
  
  
4.	Chroń	skromność	osoby 
  
Niektórzy seniorzy mogą uznać, że ktoś inny pomagający im 
wziąć prysznic lub kąpiel jest dla nich poniżającym 
doświadczeniem. Zawsze, gdy to możliwe, ważne jest, aby 
starać się chronić skromność starszej osoby. Pozwól bliskiej 
osobie okryć części ciała ręcznikiem, które nie są aktywne. 
Podczas czyszczenia intymnych części osoby, pozwól jej pomóc 
w umyciu tych obszarów. Przygotuj ręcznik i czyste ubranie dla 
osoby, gdy wyjdzie spod prysznica lub z wanny. Te działania 
pomogą bliskiej Ci osobie poczuć większą kontrolę nad 
procesem higieny. 
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5.	Zainwestuj	w	środki	higieniczne 
  
Na rynku dostępnych jest niezliczona ilość produktów 
przeznaczonych do rozwiązywania powszechnych problemów 
higienicznych u osób starszych. Dostarczając bliskiej osobie 
niektóre z tych sprzętów, możesz nieco ułatwić jej życie. 
Krzesła lub ławki prysznicowe mogą być przydatne dla 
seniorów, którzy mają problemy z siłą lub równowagą. 
Chusteczki kąpielowe, szczotki pod prysznic z długimi 
uchwytami, nasadki szamponu bez spłukiwania i łatwy do 
uchwycenia obcinacz do paznokci mogą być nieocenione dla 
seniorów. Sprzęt wspomagający, taki jak tacki do mycia 
włosów, mogą również ułatwić opiekunom szybkie 
wykonywanie czynności higienicznych bez powodowania 
dyskomfortu. 
  
  
6.	Używaj	środków	nawilżających	do	skóry 
  
Naturalny proces starzenia może powodować wysuszanie skóry 
lub jej łamliwość. Nakładając na skórę środki nawilżające, takie 
jak balsamy lub kremy, możesz pomóc zachować miękkość i 
nawilżenie skóry bliskiej Ci osoby starszej. Ponieważ seniorzy 
mają delikatną skórę, trzeba być delikatnym podczas aplikacji 
produktu na skórę. Rozważ wykonanie kojącego masażu 
podczas nakładania balsamu. Wybierz bezzapachowy lub lekko 
pachnący krem nawilżający, ponieważ silnie pachnące balsamy 
mogą wywoływać mdłości u niektórych seniorów, szczególnie 
tych, którzy są wrażliwi na niektóre zapachy. Starzejąca się 
skóra może również korzystać z środków nawilżających 
zawierających przeciwutleniacze oraz witaminy C i E. 
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7.	Skoncentruj	się	na	opiece	stomatologicznej 
  
Opiekunowie osób starszych często pomijają opiekę 
stomatologiczną z wielu powodów. Jeśli osoba starsza nadal ma 
naturalne zęby, szczotkowanie i nitkowanie zębów dwa razy 
dziennie jest koniecznością. Seniorzy z protezami zębowymi 
powinni ćwiczyć dobrą higienę poprzez płukanie protez po 
jedzeniu, myć jamę ustną po zdjęciu protez, codziennie 
szczotkować protezę i moczyć ją na noc. Opieka dentystyczna 
powinna również obejmować regularne wizyty u dentysty w 
celu kontroli zdrowia jamy ustnej. Pamiętaj, że zdrowie jamy 
ustnej wpływa nie tylko na jamę ustną, ale jest również 
powiązane z innymi schorzeniami, takimi jak choroby serca. 
  
  
Dobra higiena jest niezbędnym elementem zdrowego życia, a 
posiadanie listy kontrolnej higieny osobistej pomaga. Możesz 
rozwinąć tę listę kontrolną o inne czynności, które uwzględniają 
potrzeby osoby starszej, którą się opiekujesz. Możesz tę listę 
skonsultować z lekarzem aby nie pominąć ważnych czynności i 
zaleceń dla zapewnienia dobrego stanu zdrowia i komfortu 
bliskiej osoby. 
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Żywienie	Osób	
Starszych	
	

 
 
Tekst i wideo: Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa”, Kraków, Polska 
Projekt i rozmieszczenie treści przygotowane przez e-Training Solutions, 
Berlin, Niemcy. Rysunki przygotowane przez Boris Luve. 
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Wstęp	

Według	Światowej	Organizacji	Zdrowia	zdrowie	człowieka	w	
50%	zależy	od	szeroko	rozumianego	stylu	życia,	w	tym	od	diety.	
Osoby	starsze	borykają	się	z	rozmaitymi	chorobami	
przewlekłymi,	np.	nadciśnieniem,	cukrzycą,	chorobami	krążenia.	
Jednym	z	czynników	ryzyka	rozwoju	wielu	z	nich	jest	
nieprawidłowa	dieta,	dlatego	właściwe	żywienie	jest	ważnym	
elementem	profilaktyki	oraz	leczenia	tych	schorzeń.	

Odpowiednie odżywianie to jeden z kluczowych czynników dla 
zachowania zdrowia oraz dobrego samopoczucia osób starszych. 
Ze względu na potrzeby żywieniowe osób starszych oraz pewne 
ograniczenia w spożywaniu posiłków, a także charakterystyczne 
dla wieku podeszłego choroby przewlekłe, dieta osoby starszej 
jest dość specyficzna. 

 

 
Właściwie zaplanowany sposób żywienia osoby starszej może 
wpłynąć na spowolnienie procesu starzenia się. 
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Cele	Uczenia	się	

W tym module dowiesz się: 
 

   Jakie jest zapotrzebowanie na energię u osób starszych 

   Jakie składniki odżywcze powinny się znaleźć w 
codziennej diecie osoby starszej 

   Jakie są najważniejsze zasady zdrowego żywienia osób 
w podeszłym wieku 

   Czym charakteryzują się wybrane diety dla osób 
starszych 

   Jakie zasady żywieniowe należy przestrzegać przy 
określonych chorobach wieku starczego 
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Oczekiwane	Efekty	Uczenia	się	

Po ukończeniu tego modułu będziesz mógł: 
 

   Stworzyć menu dla osoby starszej, uwzględniając 
podstawowe zasady żywienia osób starszych 

   Obliczyć zapotrzebowanie na składniki odżywcze w 
diecie osoby starszej 

   Przygotować posiłki z uwzględnieniem specjalnej diety 
(np. na wybrane choroby) 
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Starzenie	się	a	Sposób	
Żywienia	
  
 

 

“W naszych czasach drzewa były zdecydowanie bardziej miękkie.” 
  

Starzenie	się	ma	charakter	uniwersalny,	stopniowy,	przebiega	
spontanicznie	i	jest	nieodwracalnym	procesem.	Światowa	
Organizacja	Zdrowia	wyróżnia	wiek	przed-starczy	(45-59	rok	
życia),	wczesną	starość,	inaczej	zwany	trzeci	wiek	(60-74	rok	
życia),	późną	starość,	inaczej	zwany	czwarty	wiek	(75-89	rok	
życia),	oraz	długowieczność	(powyżej	90	roku	życia).	
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Wraz z wiekiem zmienia się funkcjonowanie narządów 
człowieka i jest to zjawisko całkowicie normalne. Proces 
starzenia się wpływa praktycznie na wszystkie części przewodu 
pokarmowego ale i resztę organizmu. 

Na przykład, w obrębie jamy ustnej, błona śluzowa staje się 
cieńsza i mniej elastyczna oraz bardziej sucha. Zmniejsza się 
wytwarzanie śliny co może powodować negatywne skutki. U 
osoby starszej mogą wystąpić utrudnienia w połykaniu 
kawałków jedzenia, gdyż to ślina ułatwia połykania 
poszczególnych kęsów, szczególnie w przypadku suchych 
pokarmów. Dodatkowo problem rozdrabniania pokarmów u 
osób starszych może być spowodowany zmniejszeniem liczby 
zębów lub ich utratą. U osób starszych obserwuje się również 
występowanie zaburzeń w odczuwaniu smaku, ponieważ m.in. 
ślina pomaga osobie poczuć smak potraw. Przeważnie dochodzi 
do pogorszenia smaku słodkiego i kwaśnego, a wzmacnia się 
odczuwanie smaku gorzkiego. 

Dalej, sok żołądkowy odpowiadający za trawienie, u osób 
starszych wydzielany jest w mniejszej ilości. To może 
spowodować, że część składników obecnych w spożywanej 
żywności przez osobę starszą niestety nie będzie miała 
możliwości późniejszego wchłonięcia się w jelicie. U osób 
starszych częściej też występują zaparcia, co związane jest ze 
zmianami zachodzącymi w układzie trawiennym, zmianami w 
sposobie odżywiania (np. mniejszą ilością dostarczanego z 
żywnością błonnika) oraz ze zmniejszoną aktywnością fizyczną 
i bardziej siedzącym trybem życia. 
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To tylko niektóre zmiany, jakie wraz z wiekiem zachodzą w 
organizmie. Upływający czas odbija się na wszystkich układach 
i narządach osoby. Zmniejsza się odporność organizmu, a w 
związku z tym zwiększa się ryzyko infekcji. 

Dlatego też odpowiedni sposób żywienia osób starszych, 
uwzględniający te zmiany w organizmie, a także odpowiednia 
dieta w przypadku występowania różnych schorzeń i chorobach 
przewlekłych jest bardzo istotna dla zaspokojenia potrzeb 
żywieniowych osoby w podeszłym wieku. 

 
Stan odżywienia jest jednym z głównych czynników 
wpływających na zdrowie człowieka, a co za tym idzie na 
długość życia. Jego znaczenie dla zdrowia jest często 
niedoceniane, choć u osób w podeszłym wieku ma istotny 
wpływ na proces starzenia. 
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Zapotrzebowanie	na	Energię	
  
 

 
“Z czasem jestem coraz bardziej neutralny pod względem emisji dwutlenku 

węgla!” 

Wraz	z	wiekiem	zapotrzebowanie	na	energię	spada	z	powodu	
spadku	podstawowego	tempa	metabolizmu	i	często	
zmniejszonego	poziomu	aktywności	fizycznej.	

Wynika to ze zmian w składzie ciała: zmniejszenie 
beztłuszczowej tkanki ciała (mięśni) i wzrost tkanki tłuszczowej. 
Wiele osób staje się również mniej aktywnych wraz z wiekiem. 
Oznacza to, że przy danej masie ciała osoby starsze mają zwykle 
mniej mięśni i więcej tłuszczu, co prowadzi do spadku 
Podstawowej Przemiany Materii (z ang. BMR). 

Zapotrzebowanie na energię osoby starszej zależy od jej wieku, 
płci, aktywności fizycznej, współistniejących schorzeń oraz od 
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występowania nadwagi lub niedowagi. Potrzeby energetyczne 
osób starszych, nawet przy podobnej aktywności fizycznej jak w 
młodszym wieku, zmniejszają się. Szacuje się, że między 45 
rokiem życia a 75 rokiem życia różnica ta może wynosić u 
kobiet około 500 kcal, a u mężczyzn około 800 kcal. Dodatkowo 
na skutek zmniejszania się aktywności fizycznej, wraz z 
upływem lat, może być nawet większa. 

 Podstawowa Przemiana Materii (z ang. BMR) to 
liczba kalorii potrzebna do utrzymania funkcjonowania 
organizmu w spoczynku. BMR jest również znany jako 
metabolizm organizmu; dlatego każdy wzrost masy 
metabolicznej, taki jak ćwiczenia fizyczne, zwiększy BMR. 

Aby uzyskać BMR, możesz skorzystać z kalkulatora BMR 
dostępnego poniżej pod linkiem: 
  
www.inchcalculator.com/bmr-calculator 
  
Wprowadź w odpowiednich polach: wzrost, płeć, wiek i 
wagę. 
 

Najprostszym sposobem oceny, czy wartość energetyczna diety 
osób starszych jest odpowiednia dla ich potrzeb, jest ocena 
stabilności masy ciała. Jeżeli masa ciała utrzymuje się na stałym 
poziomie, to wartość energetyczna racji pokarmowych pokrywa 
potrzeby organizmu. Natomiast w przypadku zmniejszania się 
lub zwiększania masy ciała, jest odpowiednio zbyt mała lub zbyt 
duża. 
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Nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko wystąpienia przewlekłych 
schorzeń niezakaźnych, a niedożywienie może prowadzić do 
niekorzystnych zmian w składzie ciała, upośledzeniu funkcji 
poznawczych i pogorszeniu stanu funkcjonalnego a także 
pogorszenia wyników leczenia choroby podstawowej. 

Ustalając potrzeby energetyczne w diecie osoby starszej, należy 
zwrócić uwagę na masę ciała osoby starszej. 
 
Wskaźnik Masy Ciała (z ang. Body Mass Index – BMI) jest 
miarą wskazującą stan odżywienia u dorosłych. Definiuje się ją 
jako wagę osoby w kilogramach podzieloną przez kwadrat 
wzrostu osoby w metrach (kg/m2). Na przykład osoba dorosła o 
wadze 70 kg i wzroście 1,75 m będzie miała BMI 22,9. 
70 (kg)/1.752 (m2) = 22.9 BMI 
 
Tabela poniżej przedstawia stan odżywienia według BMI dla 
osoby dorosłej powyżej 20 roku życia: 
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Dla osób dorosłych wartości BMI w przedziale 18,5-24,9 kg/m2 
są uznawane za prawidłowe. Wartości powyżej 25 kg/m2 
wskazują na nadmierną masę ciała i na większe ryzyko 
wystąpienia schorzeń niezakaźnych. Badania osób starszych 
sugerują, że wartości wskaźnika BMI poniżej 23 kg/m2 i 
powyżej 33 kg/m2 są związane z większym ryzykiem zgonu. 
Natomiast wartości BMI mieszczące się w tym przedziale 
związane są z niższą umieralnością. 

Dlatego też u osób starszych z prawidłową masą ciała, nadwagą 
lub niewielka otyłością należy dążyć do utrzymania masy ciały. 
Redukcję masy ciała w grupie osób starszych zaleca się, gdy 
otyłość jest znacznego stopnia i gdy są ku temu dodatkowe 
wskazania medyczne. Jednak należy mieć na uwadze, że 
odchudzanie prowadzi do nie tylko do zmniejszenia nadmiernej 
ilości tkanki tłuszczowej, lecz także może powodować 
zmniejszenie masy mięśniowej, zwłaszcza gdy procesowi temu 
towarzyszy regularna aktywność fizyczna. 
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Specjalne	Potrzeby	
Żywieniowe:	Białko	
  

 
“Słuchaj, gulasz z królika to nic osobistego, lekarz zalecił dietę 

wysokobiałkową.” 

Białko	jest	ważne	dla	ogólnego	stanu	zdrowia	u	osób	starszych.	
Jest	makroskładnikiem	niezbędnym	do	życia.	Oznacza	to,	że	
każda	osoba	potrzebuje	tego	składnika	odżywczego,	aby	
przeżyć.	Białko	odgrywa	rolę	w	odporności,	utrzymaniu	mięśni	i	
utrzymaniu	sprawności	fizycznej	osób	starszych.	Białko	jest	
także	budulcem	skóry,	włosów,	krwi,	kości	itp.	
	
Białko składa się z cegiełek zwanych aminokwasami. Istnieje 20 
różnych aminokwasów, których potrzebuje nasz organizm. 
Spośród nich 9 jest uważanych za „niezbędne”, co oznacza, że 
organizm ludzki nie może ich wytworzyć i musimy je uzyskać z 
diety. 
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Źródła białka pochodzenia zwierzęcego są często nazywane 
„kompletnymi” białkami, ponieważ zawierają wszystkie 
aminokwasy. Białko zwierzęce znajduje się w mięsie, jajach i 
produktach mlecznych. 

Źródła białka pochodzenia roślinnego są często nazywane 
białkami „niekompletnymi”, ponieważ zawierają niektóre, ale 
nie wszystkie aminokwasy. Osoby stosujące dietę roślinną 
muszą upewnić się, że spożywają różnorodne białka roślinne w 
ciągu dnia, aby zapewnić organizmowi dostarczanie białka, 
którego potrzebują. 

W żywieniu osób starszych zwraca się uwagę na zwiększone 
zapotrzebowanie na białko (wyższe niż w przypadku zdrowych 
osób dorosłych) z uwagi na występowanie u nich chorób 
przewlekłych orazy ryzyka rozwoju sarkopenii. 
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Zapotrzebowanie	na	białko	dla	osób	starszych	
 
Zapotrzebowanie na białko u osób starszych może być inne niż 
u młodszych osób dorosłych. Dietary Reference Intake (DRI) 
zaleca spożywanie 0,8 grama białka na kilogram masy ciała u 
osób dorosłych. Jednak badania sugerują, że osoby starsze mogą 
rzeczywiście potrzebować więcej białka. Grupa Badawcza 
PROTAGE (PRevention in Older people-Assesment in 
Generalists’ Practices, powołana przez Towarzystwo Medycyny 
Geratrycznej Unii Europejskiej – EUGMS) zaleca, aby osoby 
starsze spożywały 1-1,2 grama białka na kilogram masy ciała. 
  

 
 
 
Źródło: Referencyjne Spożycie Dietetyczne (DRI); Grupa Badawcza PROTAGE; he European 
Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 
  
  
Istnieją pewne sytuacje, w których starsza osoba dorosła może 
potrzebować więcej białka. Na przykład, jeśli mają niegojącą się 
ranę lub odleżynę. Lub jeśli są w szpitalu, a ich ciała goją się z 
kontuzji. Istnieją również sytuacje, w których starsza osoba 
dorosła może potrzebować mniej białka, na przykład jeśli ma 
chorobę nerek. 
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Ważne jest, aby porozmawiać z lekarzem i/lub dietetykiem 
geriatrycznym w celu ustalenia indywidualnych potrzeb. 

 
Jak	uzyskać	wystarczającą	ilość	białka	w	żywieniu	osób	
starszych?	
 
Pokarmy o najwyższej zawartości białka pochodzą ze źródeł 
zwierzęcych. Żywność o wysokiej zawartości białka to:  
 
 

 
 
Wołowina 
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Jogurt 
 

 
 
Łosoś 



	

	156	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

 
 

Kurczak 

 
 

Soczewica 
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Migdały 

 
 

Mleko 
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Quinoa 

 
 

Ciecierzyca 
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Jajka 

 
 

Płatki owsiane 
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Zielony groszek 

  
Starsi dorośli, którzy przestrzegają diety wegetariańskiej lub 
wegańskiej, powinni przez cały dzień spożywać szeroką gamę 
pokarmów wysokobiałkowych na bazie roślin, aby zapewnić 
sobie wystarczającą ilość białka. 
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Specjalne	Potrzeby	
Żywieniowe:	Witamina	D	i	
Wapń	
  
 

  

Witamina	D	odgrywa	kluczową	rolę	w	zdrowiu	człowieka.	Niski	
poziom	witaminy	D	może	drastycznie	wpłynąć	na	samopoczucie	
fizyczne	i	psychiczne.	Niedobór	witaminy	D	jest	powiązany	z	
różnymi	problemami	zdrowotnymi,	w	tym	pogorszeniem	funkcji	
poznawczych,	depresją,	osteoporozą,	chorobami	układu	
krążenia,	nadciśnieniem,	cukrzycą	i	rakiem.	Wraz	z	wiekiem	
wzrasta	ryzyko	niedoboru	witaminy	D.	Dorośli	w	wieku	powyżej	
70	lat	potrzebują	więcej	wapnia,	aby	utrzymać	zdrowie	kości	niż	
w	młodszych	latach.	Aby	zaspokoić	te	potrzeby,	wybierz	dla	
starszej	osoby	pokarmy	i	napoje	bogate	w	wapń.	
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 Witamina	D	

Główne znaczenie w utrzymaniu zapotrzebowania organizmu na 
witaminę D ma jej wytwarzanie w skórze z 7-
dehydrocholesterolu, pod wpływem promieniowania UVB o 
długości fali 290-315 mm. W ten sposób sytentyzowana 
witamina D może pokrywać nawet do 90% potrzeb organizmu. 

Bez odpowiedniej ekspozycji na światło słoneczne prawie 
niemożliwe jest uzyskanie wystarczającego poziomu witaminy 
D ze źródeł odżywczych. 

Dieta dostarcza niewielkich ilości witaminy D. Największe 
ilości są w tranie oraz takich produktach jak: mleko, źółtko jaja, 
wątroba, losoś, sardynki, śledzie, tuńczyk, etc. W produktach 
roślinnych witamina D występuje w śladowych ilościach. 
Dlatego też suplementacja witaminy D jest sugerowana przez 
wielu ekspertów jako bezpieczna i opłacalna alternatywa 
leczenia niedoboru witaminy D, również dla osób starszych. 

Zalecana dawka witaminy D dla osób starszych (w zależności 
od masy ciała i podaży witaminy D w diecie) przez cały rok to: 
600 jm dla osób poniżej 71 lat i 800 jm dla osób w wieku 71 lat i 
starszych. 

Kilka	sposobów	na	osiągnięcie	korzyści	związanych	z	witaminą	
D:	
	

   Słońce to jedno z najlepszych naturalnych źródeł 
witaminy D. Wybierz się na popołudniowy spacer z seniorem 
lub zainwestuj w lampę UV na chłodniejsze miesiące 
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   Jedna łyżka oleju z wątroby dorsza uzupełnia 170% 
dziennej dawki witaminy D 
 

   Cztery lub pięć pokrojonych w plasterki białych 
grzybów stanowi połowę potrzebnego spożycia witaminy D 
 

   85 gram gotowanego łososia stanowi ponad 80% 
niezbędnej witaminy D 
 

   Kubek mleka, który jest wzbogacony witaminą D, 
zawiera 20% dziennej zalecanej wartości witaminy D 
 
  
  
Wapń 

National Osteoporosis Foundation (www.nof.org) zaleca, aby 
podaż wpania w racji pokarmowej wynosiła 1200 mg na dobę, 
jednocześnie nie przekraczająć tej ilości, gdyż nie niesie to 
dodatkowym korzyści zdrowotnych ale, a może zwiększyć 
ryzyko wystąpienia kamincy nerkowej, chorób układu sercowo-
naczyniowego i udarów mózgu. 

Postaraj się, aby starsza osoba spożywała codziennie trzy porcje 
niskotłuszczowych lub beztłuszczowych produktów mlecznych. 
Inne źródła wapnia to wzbogacone płatki zbożowe i soki 
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owocowe, ciemnozielone warzywa liściaste, konserwy rybne z 
miękkimi kośćmi oraz wzbogacone napoje roślinne. 

Wzmacniacze	wapnia	–	Oto	kilka	produktów	
spożywczych,	które	mogą	pomóc	zwiększyć	spożycie	
wapnia:	

Podczas	śniadania	

   Wymieszaj płatki owsiane z mlekiem zamiast z wodą 

   Posyp płatki śniadaniowe kremowym jogurtem 
owocowym 

   Aby uzyskać orzeźwiający napój rano, zmieszaj mleko, 
jogurt, plasterki banana lub jagody. Uczyń go bezmlecznym 
dzięki mleku sojowemu lub sokowi pomarańczowemu 
wzbogaconemu wapniem 

W	porze	posiłków	

   Zrób kanapki z chleba wzbogaconego wapniem, dodaj 
plasterek sera, aby uzyskać jeszcze więcej wapnia 
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   Użyj łososia w puszce zamiast tuńczyka w pastach do 
kanapek lub nadzieniach 

   Zupy i sałatki posyp je parmezanem 

   Rozcieńcz zupy na bazie śmietanki mlekiem zamiast 
wody 

   Wrzuć swój ulubiony makaron i warzywa do kremowego 
sosu z sera ricotta, mleka i świeżych ziół 

Pomysły	na	przekąski	

   Zrób dip ze świeżych warzyw z jogurtem naturalnym 
wymieszanym z ulubionymi ziołami lub mieszanką dipów 

   Trzymaj w pobliżu łatwe do spożycia przekąski bogate w 
wapń, takie jak ser, budyń i jogurt 

   Roztop ser na miękkiej tortilli i posyp salsą na pikantną 
przekąskę 
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 Specjalne	Potrzeby	
Żywieniowe:	Błonnik	
Pokarmowy,	B12	i	Potas  
 

“Wiesz, drzewa są najlepszym super jedzeniem – tarcica zawiera cały 
potrzebny ci błonnik.” 

 

Błonnik	Pokarmowy	

Osoby starsze powinny regularnie spożywać pokarmy bogate w 
błonnik. Błonnik pokarmowy może pomóc obniżyć ryzyko 
chorób serca i zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu 2. 

Błonnik pokarmowy jest powszechny w produktach roślinnych, 
takich jak owoce, warzywa i rośliny strączkowe. Chociaż 
błonnik pokarmowy nie może być trawiony ani wchłaniany, 
nadal przyczynia się do zdrowia na wiele sposobów. Błonnik 
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występuje w dwóch rodzajach: błonnik rozpuszczalny i 
nierozpuszczalny. Błonnik rozpuszczalny rozpuszcza się w 
wodzie i staje się żelowy, co powoduje, że przywiera do żółci, 
toksyn i innych zanieczyszczeń i wyciąga je z organizmu. 
Błonnik nierozpuszczalny przyciąga wodę jak gąbka i działa 
oczyszczająco na jelita, zwiększając motorykę jelit i stymulując 
regularne wypróżnienia. Zaparcie występuje częściej u osób 
starszych z powodu zmniejszonej perystaltyki jelit lub 
rytmicznych skurczów, nieaktywnego trybu życia i diety ubogiej 
w błonnik. 

Błonnik pokarmowy jest powszechny w produktach roślinnych, 
takich jak owoce, warzywa i rośliny strączkowe. Błonnik 
występuje w dwóch rodzajach: błonnik rozpuszczalny i 
nierozpuszczalny. Błonnik rozpuszczalny rozpuszcza się w 
wodzie i staje się żelowy, co powoduje, że przywiera do żółci, 
toksyn i innych zanieczyszczeń i wyciąga je z organizmu. 
Błonnik nierozpuszczalny przyciąga wodę jak gąbka i działa 
oczyszczająco na jelita, zwiększając motorykę jelit i stymulując 
regularne wypróżnienia. 

Zalecana dawka całkowitego spożycia błonnika dla dorosłych w 
wieku powyżej 50 lat powinna wynosić co najmniej 30 gramów 
dziennie dla mężczyzn i 21 gramów dla kobiet. 

Źródło	błonnika:	

Większość produktów pełnoziarnistych, warzyw, owoców i 
roślin strączkowych jest źródłem nierozpuszczalnego i 
rozpuszczalnego błonnika. Na przykład chleb wieloziarnisty, 
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kiełki pszenicy, brązowy ryż, brokuły, szpinak, seler, marchew, 
cukinia, jabłka, gruszki, większość jagód, ciecierzyca, 
soczewica i praktycznie wszystkie fasole są szczególnie 
dobrymi źródłami błonnika pokarmowego. Orzechy i nasiona 
również zawierają błonnik, ale starsza osoba może mieć 
trudności z ich prawidłowym przeżuwaniem w przypadku 
problemów z zębami lub protezami. W związku z tym bardziej 
miękkie źródła błonnika, takie jak fasola i chleb pełnoziarnisty, 
są łatwiejsze do żucia. 

 
10	pokarmów	najbardziej	bogatych	w	błonnik	to:	

 
 
Fasola i soczewica 
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Brokuły 

 
 

Jagody 
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Awokado 

 
 

Popcorn 
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Całe ziarna 

 
 

Jabłka 
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Suszone owoce 

Witamina	B12	

Witamina B12 jest magazynowana w wątrobie i odgrywa 
między innymi główną rolę w funkcjonowaniu poznawczym. 
Starsi ludzie są bardziej narażeni na niedobory witaminy B12, 
ponieważ jest ona wchłaniana z pożywienia przez kwas 
żołądkowy. A wraz z wiekiem kwas żołądkowy zaczyna spadać. 

Często niedobór witaminy B12 może powodować objawy 
związane z normalnym starzeniem się. Czasami jednak niedobór 
witaminy B12 może zaostrzyć stany w następujących 
chorobach: choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane i inne 
zaburzenia neurologiczne, choroby psychiczne, takie jak 
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depresja, lęk lub choroba afektywna dwubiegunowa, choroba 
sercowo-naczyniowa, choroba autoimmunologiczna lub rak. 

Czasami niedobory witaminy B12 mogą wyglądać na znacznie 
łagodniejsze i mogą pozostać niekontrolowane, np. może 
powodować utratę pamięci, pogorszenie funkcji poznawczych, 
mglisty mózg, zmniejszoną mobilność i ból w całym ciele. 
  

 
Sposobem na sprawdzenie, czy starsza osoba ma niedobór 
witaminy B12, jest wykonanie badania krwi. 

	
Niektóre	fizyczne	objawy	niedoboru	witaminy	B12	to:	

   Mrowienie lub drętwienie rąk, nóg lub stop 
 

   Trudności z chodzeniem 
 

   Niedokrwistość (Anemia) 
 

   Opuchnięty, stan zapalny języka 
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   Pożółkła skóra 
 

   Paranoja lub halucynacje 
 

   Zmęczenie 
 
Często bardziej długoterminowe konsekwencje 
zaawansowanego niedoboru witaminy B12 u osób starszych 
obejmują słabsze tworzenie czerwonych krwinek, niższy 
metabolizm, upośledzenie funkcjonowania nerwów i słabszy 
stan kości. Niedobory witaminy B12 są również silnie 
powiązane z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak choroba 
Alzheimera lub demencja. 

Leczenie zwykle oznacza przyjmowanie witaminy B12 poprzez 
suplementy lub zmianę diety, aby spożywać więcej pokarmów 
bogatych w tę witaminę. 

Osoby powyżej 60. roku życia powinny otrzymywać około 2,4 
mikrograma witaminy B12 dziennie. 

Przykłady	żywności	bogatej	w	witaminę	B12:	
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Wzbogacane płatki zbożowe 

 
 

Jajka 
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Szynka 

 
 

Pierś kurczaka 
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Pstrąg tęczowy 

 
 

Wątroba wołowa 
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Gotowane Małże 

 
 

Jogurt 
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Ser 

 
 

Mleko 
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Plamiak 

 
 

Łosoś 



	

	181	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

Potas	

Zapewnienie wystarczającej ilości potasu w diecie może 
również pomóc w utrzymaniu silnych kości. Ten niezbędny 
minerał jest niezbędny do funkcjonowania komórek i pomaga 
obniżyć wysokie ciśnienie krwi i ryzyko wystąpienia kamieni 
nerkowych. 

Zalecana dzienna dawka potasu dla osoby starszej wynosi 4700 
mg. 

Źródłem potasu są owoce, warzywa, fasola i niskotłuszczowe 
lub beztłuszczowe produkty mleczne. Przygotowując posiłek dla 
osoby starszej, staraj się wybierać i przygotowywać potrawy z 
niewielką ilością lub bez dodatku soli. Dodaj smaku potrawom 
za pomocą ziół i przypraw. 
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Zasady	Żywienia	Osób	
Starszych  
 

 
W końcu wujek Piotr postanowił zbilansować swoją dietę. 

Zbilansowana	dieta	to	klucz	do	zachowania	zdrowia.	Sposób	
żywienia	osób	starszych	powinien	być	zgodny	z	zasadami	
prawidłowego	żywienia	adresowanymi	do	całej	populacji	osób	
dorosłych.	

Nie ma jednego idealnego składu diety, ale udział 
poszczególnych makroskładników w wartości energetycznej 
diety można w pewnym zakresie modifikować tak, aby 
dopasować go do zwyczajów żywieniowych osoby starszej. 
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Piramida Zdrowego Żywienia jest najprostszym, krótkim i 
zwięzłym sposobem wyrażenia zasad prawidłowego żywienia. 
Przedstawia optymalną liczbę porcji do spożycia każdego dnia z 
każdej z podstawowych grup żywieniowych. Im wyższe piętro 
piramidy, tym mniejsza ilość i częstość spożywanych produktów 
z danej grupy żywności. 
 
  

 

Copyright © 2008. Aby uzyskać więcej informacji na temat Piramidy Zdrowego Odżywiania, 
zobacz? The Nutrition Source, Department of Nutrition, Harvard T.H. Chan School of Public 
Health, www.thenutritionsource.org, and Eat, Drink, and Be Healthy, by Walter C. Willett, 
M.D., and Patrick J. Skerrett (2005), Free Press/Simon & Schuster Inc.” 
www.thenutritionsource.org 
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Pierwsze piętro piramidy (najniżej położone) stanowią warzywa 
i owoce, które powinny być spożywane jak najczęściej i 
stanowić co najmniej połowę tego, co jest zjadane. U osób 
starszych spożywanie warzyw i owoców może sprawiać 
trudność, zwłaszcza gdy osoby te mają braki w uzębieniu. 
Częściowo (1-2 porcje) warzywa i owoce można zastąopić 
sokami (200-400 ml). Dołączenie ich do diety może wpłynąć nie 
tylko na zwiększenie wartości odżywczej diety, ale też ułatwić 
osiągnięcie odpowiedniego spożycia warzyw i owoców.. 
Drugie piętro piramidy stanowią produkty zbożowe. Zgodnie z 
zaleceniami zdrowego żywienia, w diecie osób starszych, należy 
wybierać produkty zbozowe pełnoziarniste, o niższym indeksie 
glikemicznym (pieczywo razowe, grube kasze, płatki zbozowe 
naturalne, makarony typu al dente). Inne produkty zbożowe 
mogą stanowić element diety, jednak powinny być spożywane z 
umiarem. U osób starszych, u których występują schorzenia 
przewodu pokarmowego, które wymagają stosowania diety 
łatwostrawnej, należy wybierać produkty zbożowe z białej mąki 
oraz drobne kasze i tradycyjne makarony. 
 
Trzecie piętro piramidy to produtky mleczne. Zaleca się, aby 
osoby starsze codziennie spożywały tego typu produkty, 
głównie fermentowane (kefiry, jogurty) w ilości co najmniej 
trzech dużych szklanek. Można częściowo zastąpić te produkty 
serami. Są one bogatym źródłem wpania w diecie, dostarczają 
również pełnowartościowego białka. Zawarto,ść tłuszczu 
mlecznego w serach podpuszczkowych jest duża, dlatego należy 
włączać je do diety z umiarem (poza tym są to produkty 
ciężkostrawne).  
 
Czwarte piętro piramidy stanowią produkty białkowe. W diecie 
osób starszych zaleca się używać takie produkty jak: ryby, jaja, 
chude mięso i nasiona roślin strączkowych. Najlepiej, gdyby 
ryby występują w diecie dwa razy w tygodniu, a przeważająca 
ich część stanowi tłuste ryby morskie, dostarczające kwasów 
tłuszczowych omega-3. Najlepszy sposób przygotowania ryb to 
technika obróbki termicznej. W przypadku mięsa i jego 
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przetworów zaleca się wybierać produkty chude. Warzywa 
strączkowe sa bogatym źródłem białka roślinnego oraz innych 
składników odżywczych (np. białka) . Z uwagi na to, że są to 
produkty ciężkostrawne, dlatego zaleca się stosować je w diecie 
osób starszych, które nie mają dolegliwości ze strony przewodu 
pokarmowego. 
 
Ostatnie piętro piramidy to tłuszcze i orzechy. Tłuszcze w 
żywieniu osób starszych powinny być obecne, ponieważ 
zwiększają smak posiłków i dają przyjemość z jedzenia. 
Ponadto istotnie zwiększają wartość energetyczną pożywienia. 
U osób starszych z niedowagą ułatwiają zwiększenie wartości 
energetycznej diety bez istotnego wpływu na jej objętość. Zbyt 
mała ilość tłuszczu w diecie, zwłaszcza u osób ze zmniejszonym 
apetytem, może dodatkowo zmniejszać przyjemność ze 
spożywania posiłków. U osób starszych z nadmierną masą ciała 
ilość spożywanych tłuszczów nie powinny być zbyt duża. 

 

 Zalecenia	dotyczące	zdrowego	odżywiania:	
	

 
 

Ziarna: 3 – 5 misek 
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misek: co najmniej 3 porcje 
 

 
 
Owoce: co najmniej 2 porcje 



	

	187	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

 
 
Mięso, ryby, jajka: 200–240 gramów 
 

 
 
Mleko i pochodne: 1 – 2 porcje 
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Tłuszcz/olej, sól i cukier: jak najmniej 
 

 
 
Płyny: 6 – 8 szklanek 
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Powyższe zalecenia przeznaczone są wyłącznie dla osób 
zdrowych. Osoby z chorobami przewlekłymi i specyficznymi 
potrzebami żywieniowymi powinny skonsultować się z 
lekarzem rodzinnym i dietetykiem w celu uzyskania 
zindywidualizowanych zaleceń żywieniowych. 

W zaleceniach zdrowego żywienia zwraca się uwagę 
na unikanie cukru i słodyczy. Osoby starsze, które bardzo lubią 
słodycze, powinny być zachęcane do zmniejszenia ich ilości w 
diecie. 
U osób starszych, które mają zmniejszony apetyt, można 
rozważyć włączenie słodkich przekąsek w celu zwiększenia 
ilości spożywanej żywności i wartości energetycznej diety oraz 
zwiększenia przyjemności z jedzenia. Słodycze najlepiej 
podawać po posiłku, jako dodatek do diety. 

Kolejne zalecenie to ograniczanie soli w diecie. Nie oznacza to 
całkowitej eliminacji soli z diety osób starszych, gdyż może 
powodować pogorszenie smaku potraw i wpłynąć na 
zmniejszenie ilości spożywanej żywności. 
Bardzo cennym składnikiem diety są różnego 
rodzaju przyprawy i zioła. Ich dobór uzależniony jest od 
preferencji smakowych osób starszych oraz od istniejących 
schorzeń przewodu pokarmowego. 
 
Dieta osoby starszej powinna być uzupełniona 
spożywaniem odpowiedniej do potrzeb ilości płynów. 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zaleca, 
aby kobiety dostarczały organizmowi 2 litry płynów dziennie, a 
mężczyźni 2,5 litra płynów dziennie w każdym wieku. W 
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różnych krajach zalecenia dotyczące minimalnej ilości 
wypijanych płynów wahają się do 1 litra do 3 litrów na dobę. 
  

 

  W konstruowaniu diety osoby starszej należy 
uwzględnić zmiany w organizmie wynikające z procesu 
starzenia oraz istniejące choroby przewlekłe, które wymagają 
modyfikacji diety. 
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Zasady	Żywieniowe	a	
Choroby	Osób	Starszych:	
GERD	
  
 

 

“Gak! W mojej diecie jest coś podejrzanego!” 
  

Choroby	przewodu	pokarmowego	u	osób	w	podeszłym	wieku	
są	związane	z	fizjologicznym	procesem	starzenia	się	organizmu	
oraz	ze	zmianami	patologicznymi.	Starzenie	się	wpływa	na	
wszystkie	funkcje	układu	pokarmowego:	motorykę,	wydzielanie	
enzymów	i	hormonów,	trawienie	i	wchłanianie.	

Dodatkowo, układ pokarmowy odgrywa kluczową role we 
wchłanianiu i metabolizowaniu leków, które osoby starsze 



	

	192	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

przyjmują często w znacznych ilościach, a których skutki 
uboczne nierzadko dotyczą przewodu pokarmowego. 

Niektóre choroby przewodu pokarmowego związane z 
zaawansowanym wiekiem są bardziej rozpowszechnione u osób 
starszych i mogą wymagać odpowiednego zachowania w 
sposobie żywienia osób starszych. 

Choroba	refluksowa	przełyku	

Choroba refluksowa przełyku (GERD) występuje, gdy kwas 
żołądkowy często cofa się do przewodu łączącego jamę ustną i 
żołądek (przełyk). To płukanie wsteczne (refluks kwaśny) może 
podrażnić wyściółkę przełyku. 

Typowe	oznaki	i	objawy	GERD	obejmują:	

   Uczucie pieczenia w klatce piersiowej (zgaga), zwykle po 
jedzeniu, które może być gorsze w nocy 

   Ból w klatce piersiowej 

   Trudności w połykaniu 
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   Cofanie się jedzenia lub kwaśnego płynu 

   Uczucie guzka w gardle 

U osób starszych GERD może być spowodowany obecnością 
przepukliny rozworu przełykowego przepony, zmniejszonym 
wytwarzaniem śliny, zaburzeniami motoryki przełyku 
(związanej m.in. z chorobami współistniejącymi, jak choroba 
Parkinsona, cukrzyca typu 2, choroby układu oddechowego i 
krążenia) oraz przyjmowaniem leków. 

Modyfikacja sposobu żywienia, może stanowić formę leczenia 
choroby refluksowej, która spowoduje zmniejszenie nasilenia 
i/lub częstotliwości objawów. 

Zalecany	sposób	żywienia:	

   Spożywanie 5-6 niewielkich objętościowo 
posiłków regularnie w ciągu dnia 

   Spożywanie posiłków powoli, w spokojnej atmosferze 
(zapobiega połykaniu powietrza) 

   Staranne żucie pokarmów – ułatwia proces trawienia, 
zmniejsza kurczliwość żołądka (u osoby z problemami z 
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uzębieniem – braki w uzuębienie, protezy – wskazane jest 
rozdrabnianie pokarmów) 

   Spożywanie ostatniego posiłku na 3 godziny przed 
snem – pozycja leżąca utrudnia oczyszczanie przełyku z treści 
pokramowej. 
 

   Unikanie nadmiernego popijania w trakcie posiłków – 
gdyż to powoduje zwiększenie ilości treści pokramowej w 
żołądku 
 

   Stosowanie diety eliminacyjnej – wykluczenie 
produktów, które sprzyjąją występowaniu dolegliwości (np. 
owoce cytrusowe, ostre przyprawy, kawa, napoje gazowane, 
czekolada, kakao i wyroby czekoladowe, warzywa cebulowe, 
produkty smażone, tłuste mięsa, sery. 
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Zasady	Żywieniowe	a	
Choroby	Osób	Starszych:	
Zaparcia	
  
 

 
Zaparcia	są	najczęstszą	przyczyną	dolegliwości	ze	strony	układu	
pokarmowego	u	osoby	starszej.	Podłożem	zaparć	mogą	być	
błędy	żywieniowe,	mało	aktywny	tryb	życia,	stosowanie	leków	
zapierających,	ale	także	współwystępowanie	chorób	np.	
metabolicznych	lub	nowotworowych.	

Zaparcia to stan, w którym występują mniej niż trzy 
wypróżnienia w tygodniu, stolce są twarde, suche i małe, co 
sprawia, że są bolesne i trudne do przejścia. 
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Najczęstsze	przyczyny	zaparć:	

   Dieta z małą zawartością błonnika 
 

   Słabe nawodnienie organizmu – woda zapewnia 
elastyczność ścianek jelita oraz rozmiękcza stolec, co ułatwia 
wydalanie 
 

   Przeszkody mechaniczne – np. nowotwór jelita grubego, 
kamienie kałowe, zwężenia jelit (choroba Leśniowskiego-
Crohna), zapalenia jelita grubego 
 

   Choroby ogólnoustrojowe – niedoczynność tarczycy, 
nadczynność przytarczyc, mukowiscydoza, cukrzyca 
 

   Choroby układu nerwowego – choroba Parkinsona, 
stwardnienie rozsiane, urazy rdzenia kręgowego 
 

   Stosowanie niektórych leków – uspokajających, 
przeciwpadaczkowych, niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych (Paracetamol, Ibuprofen, Ketonal), soli 
mineralnych (wapń, żelazo) 
 

   Brak aktywności fizycznej, unieruchomienie w łóżku 
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   Przewlekły stres 
Opiekun osoby starszej, która cierpi na zaparcia, powinien 
odpowiednio komponować posiłki. 

Zalecany	sposób	żywienia:	

   Podawanie posiłków w regularnych odstępach 
czasu, co 3-4 godziny 
 

   Zwiększenie ilości spożywanego błonnika, który 
występuje w surowych warzywach i owocach oraz produktach 
zbożowych pełnoziarnistych 
 

   Spożywanie co najmniej 2 litry płynów dziennie – 
woda rozluźnia stolec, ułatwiając jego oddawanie. Mogą to być 
np. soki marchwiowe, wielowarzywne (pomidorowy, z 
buraków), przecierowe owocowe (jabłkowy, truskawkowy, 
pomarańczowy), herbata zielona 
 

   Wykluczenie z diety niektórych warzyw, takich jak: 
fasola, groch, kapusta, cebula 
 

   Spożywanie fermentowanych produktów mlecznych – 
np. jogurt, który są źródłem kwasu mlekowego, hamują procesy 
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gnilne w jelicie grubym i sprzyjają rozwojowi prawidłowej flory 
bakteryjnej) 
 

   Rezygnacja z cukru i słodyczy – działają zapierająco 
 

   Unikanie potraw smażonych – najlepiej spożywać 
potrawy gotowane na parze lub pieczone w folii 
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Zasady	Żywieniowe	a	
Choroby	Osób	Starszych:	
Dieta	dla	Diabetyków	
  
 

 
“Och, nic mu nie będzie. Trucizna pszczół leczy upodobania w słodyczach.” 

Cukrzyca	u	osób	starszych	jest	poważnym	problemem,	
ponieważ	seniorzy	są	jedną	z	grup	najbardziej	zagrożonych	tą	
chorobą.	Opieka	nad	osobami	starszymi	powinna	obejmować	
wszystkie	aspekty	zdrowia	fizycznego	i	psychicznego,	a	potrzeby	
żywieniowe	są	ważnym	czynnikiem	dobrego	samopoczucia	
seniora.	
	
Dieta cukrzycowa ma na celu przede wszystkim kontrolowanie 
poziomu cukru we krwi. Zapobieganie skokom poziomu 
glukozy pomaga kontrolować poziom insuliny wytwarzanej 
przez organizm. Pozwala również na kontrolę masy ciała, gdyż 
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stanowi duży składnik zdrowia diabetologicznego, zwłaszcza 
dla seniorów o ograniczonej sprawności ruchowej. 
 
	
Zalecany	sposób	żywienia:	

Kontrola	porcji	
 
To dotyczy głównie węglowodanów. Węglowodany to 
makroskładniki, które wpływają na poziom glukozy we krwi. 
Najważniejszy jest wybór odpowiedniego rodzaju 
węglowodanów – zamiast spożywania przetworzonych, 
rafinowanych węglowodanów z produktów takich jak słodycze i 
desery, lepiej wybrać owoce, rośliny strączkowe i warzywa. Są 
one znane jako węglowodany złożone, które są trawione 
znacznie wolniej, a zatem nie powodują gwałtownego wzrostu 
poziomu cukru we krwi. Jest to jeden z najważniejszych 
punktów w postępowaniu z cukrzycą u osób starszych. 

Regularne	ustalanie	pory	posiłków	i	nie	pomijanie	posiłków	
 
To pomoże regulować poziom glukozy. Pora, w której osoby 
starsze jedzą, jest tak samo ważna jak żywność, którą 
spożywają. Aby uniknąć wahań poziomu cukru, czas 
spożywania kolejnych posiłków powinien być taki sam każdego 
dnia. Jeśli osoby starsze dotknięte cukrzycą przyjmują insulinę 
do posiłków, zaleca się spożywanie posiłków co 4-5 godzin, aby 
zapobiec hipoglikemii. 
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Ograniczenie	spożycia	cukru	
 
Należy całkowicie unikać słodyczy i deserów, napojów 
bezalkoholowych, miodu i innych produktów spożywczych o 
wysokim indeksie glikemicznym lub spożywać je okazjonalnie 
w niewielkich ilościach. Aby właściwie kontrolować cukrzycę u 
osób starszych, głód cukru należy zaspokoić świeżymi lub 
mrożonymi owocami. Wyeliminuj soki owocowe z diety osób 
starszych, ponieważ są one bogate w cukier. Należy również 
unikać produktów o niskiej zawartości tłuszczu, takich jak 
jogurt i inne produkty mleczne, ponieważ często dodaje się do 
nich cukier, aby zrekompensować zmniejszoną zawartość 
tłuszczu. 

Błonnik	
 
Błonnik to ważny element przyjemnej diety cukrzycowej. 
Błonnik pokarmowy ma wiele korzyści zdrowotnych dla 
organizmu, w tym spowolnione trawienie cukrów i poprawę 
poziomu glukozy we krwi. Seniorzy z cukrzycą powinni 
spożywać więcej pokarmów bogatych w błonnik, takich jak 
owoce, warzywa i orzechy. 

Dieta	bogata	w	produkty	pełnowartościowe	i	uboga	w	
żywność	przetworzoną	jest	najlepsza	
 
Żywność wysoko przetworzona często zawiera nadmiar sodu, 
cukru i niezdrowych tłuszczów nasyconych. Samodzielne 
przygotowywanie posiłków to dobry sposób na uniknięcie 
niepotrzebnej soli i cukru. 
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Unikanie	nadmiaru	soli	
	
Diabetycy są bardziej narażeni na choroby serca niż osoby bez 
cukrzycy. Nadmiar sodu może prowadzić do wielu powikłań, w 
tym wysokiego ciśnienia krwi, niewydolności serca i udaru 
mózgu. 
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Zasady	Żywieniowe	a	
Choroby	Osób	Starszych:	
Wybrane	Diety		
  
 

 

“Krótko mówiąc, nauczyłam się mądrze dobierać składniki odżywcze.” 
  
Specjalne	diety	dla	osób	starszych:	w	zależności	od	
indywidualnych	potrzeb	i	stanu	zdrowia	osób	
starszych	lekarz	lub	dietetyk	może	zalecić	jedną	ze	
specjalnych	diet	
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Dieta	bezglutenowa	

Jest to dieta wykluczająca spożywanie zanieczyszczonej nimi 
pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa. Najważniejszym wskazaniem 
do jego stosowania jest rozpoznana celiakia, nietolerancja 
glutenu, alergia na gluten oraz choroba Dühringa. Czasem jest 
polecany pacjentom cierpiącym na chorobę Hashimoto i zespół 
jelita drażliwego. 

Dieta	lekkostrawna	

Ta dieta dostarcza tyle samo energii i składników odżywczych, 
co dieta zdrowych ludzi, ale składa się z produktów, które nie 
obciążają układu pokarmowego (ograniczenie pokarmu 
bogatego w błonnik, tłuszcz i ostre przyprawy). Stosują go m.in. 
osoby ze schorzeniami przewodu pokarmowego, paradontozą 
oraz seniorzy po zabiegach chirurgicznych. 

Dieta	o	niskiej	zawartości	tłuszczu	

Ta dieta ma na celu ograniczenie dziennego spożycia tłuszczów, 
głównie pochodzenia zwierzęcego, i zastąpienie ich tłuszczami 
roślinnymi i rybnymi. Dieta niskotłuszczowa pomaga w 
utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi, obniża 
poziom cholesterolu LDL w organizmie, a także działa 
przeciwzakrzepowo. 
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  Diet specjalistycznych nie wolno stosować 
samodzielnie – zawsze powinien o tym zadecydować lekarz 
lub dietetyk. Istnieje wiele diet, które mogą być niebezpieczne 
dla człowieka (np. dieta niskowęglowodanowa zwiększa 
ryzyko miażdżycy, chorób wątroby i kamieni nerkowych). 
Dlatego każdą zmianę sposobu żywienia należy skonsultować 
ze specjalistą! 
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Opieka	i	higiena	
podczas	epidemii	
wywołanej	
zakażeniem	
wirusowym		
	

 
 
Tekst i wideo: Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa”, Kraków, Polska 
Projekt i rozmieszczenie treści przygotowane przez e-Training Solutions, 
Berlin, Niemcy. Rysunki przygotowane przez Boris Luve.	
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Wstęp	

Zakażenia	wirusowe	od	dawna	stanowią	istotny	obszar	chorób	
zakaźnych.	Infekcje	wirusowe	są	szczególnie	niebezpieczne	dla	
osób	w	podeszłym	wieku	gdyż	ich	układ	odpornościowy	jest	
często	upośledzony	innymi	chorobami	przewlekłymi	(m.in.	
nadciśnieniem	tętniczym,	cukrzycą,	czy	też	miażdżycą)	i	
organizm	słabiej	się	broni	przez	wirusami.	

W ostatnich latach obserwuje się pojawianie się nowych, dotąd 
nieznanych wirusów. Ale dopiero pojawienie się nowego 
koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowało poczucie zagrożenia 
na skalę światową i ogłoszenie przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) pandemii COVID-19. 

W pierwszym okresie pandemii COVID-19 (wiosna 2020 roku) 
w większości krajów nią dotkniętych największą liczbę zgonów 
odnotowano wśród osób starszych. Jest to związane z 
występowaniem u osób w podeszłym wieku tzw. chorób 
współtowarzyszących, które znacznie osłabiają układ 
odpornościowy. WHO na podstawie dotychczasowej wiedzy i 
danych na temat przebiegu pandemii COVID-19, wskazała 
choroby, które mogą sprzyjać namnażaniu się wirusa SARS-
CoV-2. Są to m.in. cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, 
choroby płuc oraz astma. 

U osób, które zachorowały i przeszły COVID-19 istnieje 
również ryzyko pojawienia się tzw. zespołu po covidowego 
objawiającego się m.in. zapaleniem mięśnia sercowego, 
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upośledzeniem funkcjonowania układu nerwowego, 
dysfunkcjami nerek, czy też wadami tętnice. 

Z wymienionych powodów, osoby starsze znajdują się w grupie 
podwyższonego ryzyka zakażeniem wirusowym. Dlatego też 
wymagają szczególnej opieki aby uchronić je przed zakażeniem 
wirusowym, szczególnie gdy mamy do czynienia z epidemią czy 
pandemią wirusa.  

  	Epidemia	a	pandemia 

Słowo epidemia pochodzi od greckiego epi, które 
oznacza nawiedzający oraz demos, które oznacza lud. 
Epidemia oznacza wystąpienie na danym obszarze 
zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie 
wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo 
wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas 
niewystępujących. 

 
Najsłynniejszą w historii epidemią była epidemia dżumy, która 
wybuchła w Europie w XIV w. Nazywana „czarną śmiercią” 
choroba doprowadziła do zgonu jednej trzeciej mieszkańców 
Europy. Epidemia wybuchła w Azji, skąd jedwabnym szlakiem 
przedostała się kolejno na Krym, kraje śródziemnomorskie oraz 
całą Europę. Nośnikiem zachorowań były prawdopodobnie 
szczury, które przemieszczały się na statkach handlowych. 
Dżumę wywołała bakteria – pałeczka dżumy (Yersinia pestis). 
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W odróżnieniu od epidemii, która jest ograniczona obszarem 
występowania, pandemia ma charakter globalny. Pandemii 
sprzyja niska śmiertelność choroby – mniej ofiar gwarantuje 
wyższy wskaźnik zaraźliwości. Czynnikami ułatwiającymi 
roznoszenie się choroby, są brak biologicznej odporności 
populacji (szczególnie w przypadku chorób długo 
niewystępujących), długi okres zaraźliwości, zaraźliwość w 
okresie bezobjawowym zachorowania, niegroźne i/lub pospolite 
objawy – utrudniające diagnostykę. 

Najsłynniejszą w historii pandemią była pandemia grypy – tzw. 
„Hiszpanka”, w 1918 roku, która zabiła 50 milionów ludzi. 

Obecnie cały świat mierzy się z pandemią COVID-19 wywołaną 
przez koronawirusa SARS-Cov-2. 

Pandemię ogłasza WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), na 
podstawie liczby zachorowań i zasięgu geograficznego 
zjawiska. 
 
Cele	Uczenia	się 

W tym module dowiesz się o: 
 

   Przyczynach infekcji wirusowych i w jaki sposób można 
chronić osobę starszą przed chorobami wywołanymi wirusami 
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   Symptomach towarzyszących zakażeniu koronawirusem 
SARS-CoV-2 

   Podstawowych zasadach higieny osobistej osoby starszej 
i jej otoczenia, w okresie zwiększonego ryzyka zakażenia 
wirusowego wirusem 

   Rehabilitacji osoby starszej, która przebyła chorobę 
związaną z COVID-19 

 
 
Oczekiwane	Efekty	Uczenia	się	

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedział: 
 

   Jak uchronić osobę starszą przed chorobami zakaźnymi i 
niezakaźnymi, w tym przed zakażeniem wirusowym 

   Jak dbać o higienę osobistą osoby starszej, szczególnie 
w czasie epidemii wywołanej wirusem 
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   Jak opiekować się osobą starszą w okresie choroby w 
wywołanej zakażeniem wirusowym oraz po ustąpieniu objawów 
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Infekcja	Wirusowa	
  

 
  
Osoby	starsze	częściej	zmagają	się	z	chorobami	przewlekłymi,	
co	powoduje	osłabienie	ich	układu	immunologicznego.	To	z	
kolei	wpływa	na	większe	ryzyko	zakażenia	wirusowego.	Szybko	
mutujące	wirusy	są	najczęstszą	przyczyną	infekcji	dróg	
oddechowych.	

Główne	źródła	infekcji	wirusowych	układu	oddechowego	

Wirusy powodujące infekcje układu oddechowego przenoszone 
są drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z chorą 
osobą. 

Wśród	najczęstszych	przyczyn	infekcji	wirusowych	układu	
oddechowego	wymienia	się:	

   Wirusy grypy: Influenza A (Flu A) , Influenza B (Flu B) 
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   Metapneumowirus (MPV) 

   RSV – Respiratory Syncytial Virus 

   Wirus paragrypy – Parainfluenza virus (PIV) 

   Adenowirus (AdV) 

   Rynowirus (HRV A/B/C) 

   Koronawirus SARS-CoV-2 

Dla potwierdzenia, jaki wirus zajmuje drogi oddechowe, 
potrzebny jest wymaz z nosa i gardła. Wykonanie wymazu w 
kierunku obecności określonego wirusa można wykonać w 
warunkach laboratoryjnych. 

Charakterystycznymi	objawami	infekcji	wirusowej	są:	

   uczucie rozbicia 
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   osłabienie 

   złe samopoczucie 

   ból 

   drapanie w gardle 

   zaczerwienienie gardła 

   podwyższona temperatura 

   katar 

   kaszel 

   dreszcze 
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Czasem powyższym objawom towarzyszy zapalenie spojówek, 
a nawet nudności czy wymioty. Jeśli objawy utrzymują się 
dłużej niż 3 dni, należy zgłosić się do lekarza pierwszego 
kontaktu w celu ustalenia źródła infekcji (np. wykluczenie 
bakterii w organizmie). 

Wirusy	powodujące	grypę	

Grypa ma dość gwałtowny początek. Już na początku występuje 
gorączka powyżej 38 stopni, a do tego dreszcze, bóle 
mięśniowe, bóle głowy, brak apetytu, osłabienie, a także ból 
gardła i suchy kaszel. Katar w czasie grypy jest raczej 
umiarkowanym problemem. Objawy grypy zazwyczaj trwają do 
tygodnia, jednak osłabienie i kaszel mogą utrzymywać się 
dłużej. 

Podstawą leczenia jest izolacja osoby chorej, odpoczynek oraz 
przyjmowanie dużej ilości płynów. Objawowo stosuje się 
również leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i na bóle 
gardła. Dostępne jest także leczenie skierowane na wirusy, 
jednak raczej stosuje się je w ciężkich przypadkach lub w 
powikłaniach grypy. Ważne jest, że w leczeniu grypy nie stosuje 
się antybiotyków. 

Wirusy	powodujące	przeziębienie	

Choroba przeziębieniowa zazwyczaj przechodzi szybciej i 
łagodniej od grypy. Przeziębienie może zostać spowodowane 
przez ponad 200 różnych typów wirusów, w tym wirusa grypy 
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lub paragrypy, rynowirusy, metapneumowirusem, adenowirusy 
czy RSV. 

Przeziębienie u wielu osób może przechodzić bezobjawowo, zaś 
u innych zazwyczaj powoduje dość łagodne dolegliwości. 
Najczęstszymi dolegliwościami są ból głowy i mięśni, złe 
samopoczucie, nasilony katar, zapalenie gardła z kaszlem, który 
początkowo jest suchy, a później przechodzi w wilgotny. U 
niektórych pojawia się nieznaczna gorączka z dreszczami. 
Zazwyczaj najbardziej uprzykrzający jest katar, któremu 
towarzyszy uczucie zatkania nosa, pogorszenie węchu i 
spływanie po tylnej ścianie gardła wydzieliny, która z czasem 
robi się gęsta i zielonkawa. 

Objawy zwykle ustępują do 7-10 dni, jedynie u niektórych osób 
kaszel utrzymuje się dłużej. Zwykle dolegliwości mijają 
samoistnie przy wystarczającej ilości odpoczynku. Objawowo 
można stosować leki przeciwbólowe (np. paracetamol) i 
przeciwkaszlowe, a także roztwory soli morskiej do nosa. 
Pomocne mogą być również preparaty z jeżówki i cynk w 
dawkach powyżej 75 mg. 

W przeziębieniu możliwe jest nadkażenie bakteryjne, które 
prowadzi do bakteryjnego zapalenia zatok przynosowych, ucha 
środkowego lub płuc. Mimo to nie powinno się profilaktycznie 
stosować antybiotyków, ponieważ nie zmniejszają one ryzyka 
powikłań. 
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Ciężki	przebieg	zakażeń	wirusowych	

Nie zawsze zakażenie wirusowe ma łagodny przebieg. U 
niektórych osób zakażenie wirusowe może wywołać poważne 
skutki. Na przykład wirus RSV lub Metapneumowirus może 
spowodować poważne zapalenie płuc u osób starszych z niską 
odpornością. Wówczas pojawia się nasilona duszność i bezdech, 
a w tkance płucnej pojawiają się liczne zmiany. 

Wirusem, który może wywołać ciężki przebieg choroby oraz 
prowadzić do niebezpiecznych powikłań, a nawet śmierci, jest 
także koronawirus SARS-CoV-2. 

U osób starszych nie zawsze występują typowe objawy COVID-
19, czyli gorączka, suchy kaszel i problemy z oddychaniem. Są 
przypadki, że żaden z tych typowych objawów dla COVID-19 u 
osoby starszej się nie pojawi, natomiast pojawią się inne 
symptomy, które mogą być oznaką o zakażeniu tym 
koronawirusem. 

U osób starszych w początkowej fazie zakażenia COVID-19 
może pojawić się nietypowe zachowanie takie jak: brak apetytu, 
spanie więcej niż zwykle, obojętność czy utrata orientacji 
przestrzennej. Osoba starsza może dostać zawrotów głowy i 
upaść w ich wyniku, przestać mówić lub stracić przytomność. 
Przyczyną tak odmiennej reakcji organizmu jest specyficzna 
odpowiedź układu immunologicznego. Osoby starsze mogą 
inaczej reagować na infekcję, ponieważ zaawansowany wiek 
osłabia reakcję odpornościową organizmu. Zdaniem lekarzy, 
przytępiona odpowiedź immunologiczna zdarza się w przypadku 
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starzejącego się organizmu. Zmienia się wtedy zdolność do 
regulowania temperatury ciała, a współistniejące choroby 
przewlekłe mogą maskować oznaki infekcji. Niektórzy seniorzy 
mają zmieniony odruch kaszlu, np. w wyniku przebytego udaru 
lub problemów neurologicznych. Pamiętać trzeba również o 
tym, że osoby z zaburzeniami zdolności poznawczych nie będą 
w stanie zakomunikować swoich dolegliwości i zmian w 
samopoczuciu. 

Problemem wynikającym z nietypowego przebiegu infekcji u 
seniorów jest ryzyko przeoczenia pierwszych symptomów 
zakażenia SARS-CoV-2. Osoba starsza zarażona 
koronawirusem może wtedy nieświadomie rozprzestrzeniać 
wirusa. Innym, dużo poważniejszym problemem jest to, że jeśli 
początkowe symptomy tym koronawirusem nie zostaną 
odpowiednio wcześnie zauważone, mogą nagle ustąpić miejsca 
o wiele poważniejszym objawom i powikłaniom. Jeśli do tego 
dojdzie, stan osoby starszej może pogorszyć się, zanim zostanie 
mu udzielona pomoc medyczna. 

Do	nietypowych	oznak	zakażenia	SARS-CoV-2	u	osób	
starszych,	wskazywanych	przez	lekarzy,	zalicza	się	m.in:	

   zmiany w zachowaniu 

   majaczenie 
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   upadki 

   zmęczenie 

   apatia 

   niskie ciśnienie krwi 

   bolesna opuchlizna 

   omdlenia 

   bóle brzucha 

   biegunka, nudności i wymioty 

   utrata smaku i węchu 
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Należy mieć na uwadze to, że niektóre symptomy zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2, szczególnie te z grupy 
nietypowych, wciąż uznaje się za niepotwierdzone – konieczne 
jest bowiem zgromadzenie i usystematyzowanie danych na 
temat tych nietypowych objawów zakażenia koronawirusem. 
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Zapobieganie	Infekcji	
Wirusowej	
  
 

 
W	tej	części	prezentujemy	podstawowe	zasady,	których	
przestrzeganie	może	zapobiec	lub	zminimalizować	ryzyko	
zakażenia	wirusowego. 

Unikanie	kontaktu	z	osobami	chorymi	

Wirusy przenoszą się drogą kropelkową. Wystarczy zatem kilka 
kichnięć, aby infekcja mogła swobodnie się przenosić z 
organizmu na organizm. Aby temu zapobiec, należy unikać 
kontaktu z osobami chorymi lub tymi, które mają objawy, które 
mogą świadczyć o przeziębieniu lub zakażeniu wirusowym. 

Zachowanie dystansu społecznego jest istotne w przypadku 
wirusa SARS-CoV-2, który jest szczególnie groźny dla osób, 
które chorują na przewlekłe choroby układu oddechowego, 
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choroby sercowo- naczyniowe, cukrzycę czy z zaburzeniami 
odporności, a także osób starszych. Tu należy ograniczyć do 
minimum kontakt z osobami, które mogą przechodzić chorobę 
bezobjawowo. Aby ograniczyć ryzyko zakażenia, trzeba 
zachowywać odległość min. 1,5 metra od innych osób. 

Dobrze jest także ograniczyć wychodzenie z domu (szczególnie 
w okresach zwiększonej liczby zakażeń). Należy uczulić osobę 
starszę, by kontynuowała dotychczasowe leczenie i 
przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza – istotne jest 
posiadanie minimum dwutygodniowych zapasów leków na 
receptę i bez recepty. 

Nie wolno rezygnować z zaplanowanych wizyt lekarskich i 
kontrolnych. W razie potrzeby, dobrze, aby opiekun osoby 
starszej lub inny domownik pomógł w uzyskaniu niezbędnej 
porady telefonicznej lub otrzymaniu e-recepty, którą zrealizuje 
bez konieczności osobistej wizyty w przychodni. 
  

Maska	ochronna	

Noszenie maski ochronnej na twarzy może w pewnym stopniu 
zabezpieczyć osobą starszą przed krążącym w powietrzu 
wirusem. Działanie to ma na celu ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusa, zwłaszcza w miejscach 
publicznych, głównie w wyniku kontaktu z osobą zakażoną, 
która nie jest świadoma zakażenia. 
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Należy pamiętać aby odpowiednio zdejmować maseczkę z 
twarzy, nie dotykając ich wewnętrznej części oraz często ją 
wymieniać, zgodnie z zaleceniami producenta. 
  

Prawidłowa	higiena	rąk	

Higiena rąk jest bardzo ważnym aspektem w profilaktyce 
zakażeń wirusowych. Miejsca publiczne takie jak sklepy, 
komunikacja miejska, kościół są „rajem” dla wirusów. Duża 
ilość osób znajdująca się we wspólnej przestrzeni zwiększa 
prawdopodobieństwo przenoszenia wirusów. 

Należy pamiętać także aby nie spożywać posiłków bez 
wcześniejszego umycia rąk. Należy również unikania dotykania 
brudnymi rękoma błoń śluzowych (ust, oczu, nosa). 

 
Ręce należy myć regularnie i w sposób prawidłowy (patrz 
sekcja: higiena mycia rąk). Można to robić, korzystając z 
wody i mydła (zwykłego lub antybakteryjnego) lub za 
pomocą płynów lub żeli antybakteryjnych. 

Stosowanie	witamin	

Witamina C przyjmowana regularnie (nawet w najmniejszych 
dawkach, tj. 200 mg na dobę) stanowi dobre zabezpieczenie 
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przed rozwojem infekcji. Witamina C stymuluje układ 
odpornościowy do walki z wirusami. Jeśli infekcja już wystąpi, 
zażywanie witaminy C sprawi, że będzie ona trwała krócej, a 
objawy będą mniej dokuczliwe. Podobnie odporność organizmu 
stymuluje witamina D. 

Więcej na temat suplementacji witaminami znajdziesz w 
Module „Żywienie osoby starszej”. 
  

Szczepienia	ochronne	

Jednym z profilaktycznych działań przeciwko zakażeniu 
wirusowemu lub też łagodniejszemu przebiegowi choroby, w 
przypadku zakażenia są szczepienia ochronne. Szczepionki 
przeciwko grypie funkcjonują od wielu lat. Co roku są 
opracowywane nowe szczepionki przeciwko grypie, dla których 
bazą są dotychczasowe mutacje wirusów grypy oraz stawiane w 
tym kierunku hipotezy. 

Wszystkie szczepienia przeciwwirusowe są dobrowolne. 
Rekomendowane sią dla wśród grup szczególnie narażonych na 
ryzyko zakażenia wirusowego. Do tej grupy zaliczają się także 
osoby w podeszłych wieku. Zlecenie podania szczepionki 
przeciwwirusowej wydaje lekarz pierwszego kontaktu. 
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Higiena	mycia	rąk	i	
Dezynfekcja	
  

 

“Posłuchaj Mamo, za każdym razem, gdy myję ręce, połowa obecnych 
zarazków pozostanie. Nawet jeśli umyję tysiąc razy, niektóre zarazki nadal 

tam będą. Stąd w ogóle nie ma sensu się myć. Matematycznie udowodnione.” 
  
 
Według	badań	prawidłowe	mycie	i	higiena	rąk	zmniejsza	ryzyko	
infekcji	i	zachorowania	aż	o	połowę.	Światowa	Organizacja	
Zdrowia	(WHO)	przyznaje,	ze	najlepszym	sposobem	na	
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zapobieganie	rozprzestrzenianiu	się	chorób	jest	mycie	rąk	wodą	
z	mydłem.	Optymalny	efekt	uzyskamy	myjąc	ręce	przez	co	
najmniej	30	sekund,	przy	zastosowaniu	mydła	antybakteryjnego	
lub	dodatkowej	dezynfekcji	płynem.	
	
 
Ręce należy myć około 5-7 razy dziennie, w szczególności po 
wyjściu z toalety, kontakcie ze zwierzętami oraz przed 
przygotowaniem i jedzeniem posiłków. Zarazki znajdujące się 
na rękach mogą przedostać się do przewodu pokarmowego na 
skutek oblizywania palców, wkładania do ust różnych 
przedmiotów codziennego użytku (np. długopisu) lub poprzez 
skażoną żywność. Wystarczy nieświadomie, automatycznie 
dotknąć nieumytymi rękami okolic nosa, ust czy oczu aby 
zarazki lub wirus dostał się do organizmu. 
 
 
Instrukcja	mycia	rąk	krok	po	kroku	

 
 
Zwilż	ręce	ciepłą	wodą	
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Nałóż	mydło	w	płynie	w	zagłębienie	dłoni	by	pokryło	całą	
powierzchnię	dłoni	
	

 
	

Pocieraj	dłonie	dłonią	w	dłoń	
	

 
	

Prawa	dłoń	nad	lewym	grzbietem	ze	splecionymi	palcami	i	na	
odwrót	
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Dłoń	do	dłoni	ze	przeplecionymi	palcami	
	

 
 

Grzbiety	palców	do	przeciwnych	dłoni	z	palcami	splecionymi	
	

 
 
Pocieraj	obrotowo	lewy	kciuk	w	prawej	dłoni	i	na	odwrót	
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Potrzyj	obrotowo,	do	tyłu	i	do	przodu	palcami	prawej	dłoni	
splecionymi	w	lewej	dłoni	i	odwrotnie	
	

 
 

Opłucz	ręce	wodą	
	

 
 

Dokładnie	osusz	ręce	ręcznikiem	jednorazowym	
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Użyj	ręcznika,	aby	zamknąć	kran	

 

 
 
Twoje	ręce	są	teraz	bezpieczne	
 
Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia. Jak myć dłonie?   
  

 
Dezynfekcja	

Wirus może utrzymywać się na różnych powierzchniach, a z 
nich możemy przenieść go dalej lub zakazić się – wystarczy 
dotknąć zainfekowanej klamki, a potem ust, nosa lub przetrzeć 
oczy. Warto zadbać o regularną dezynfekcję klamek oraz innych 
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przedmiotów codziennego użytku, jak na przykład klawiatura 
komputera czy telefon komórkowy. 

  Pamiętaj 

Każde dotknięcie klamki, banknotów i monet czy poręczy w 
miejscach publicznych (np. komunikacji miejskiej) sprawia, że 
na dłonie dostaje się od 100 do 10 tysięcy komórek 
drobnoustrojów. Wystarczy kilkadziesiąt sekund dokładnego 
mycia rąk aby oczyścić nasze dłonie z około 90% bakterii. 

Ważne jest także zadbanie o dezynfekcję mieszkania, w którym 
osoba starsza przebywa 

 
Wietrzenie mieszkania 

Wietrzenie mieszkania pomaga pozbyć się wirusów i innych 
zanieczyszczeń z powietrza. To jedna z najprostszych i 
najbardziej skutecznych metod by oczyścić powietrze w 
mieszkaniu. W tym celu należy szeroko otworzyć okna na kilka 
minut (osoba starsza w tym czasie powinna przebywać w innym 
pomieszczeniu). Ten sposób jest znacznie bardziej efektywnym, 
rozwiązaniem niż uchylanie okna przez dłuższy czas. Wietrzenie 
domu wpływa także korzystnie na stan błon śluzowych, które są 
jedną z barier ochronnych organizmu. 
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Miejsca	w	domu	wymagające	specjalnej	troski	

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na dezynfekcję miejsc, które 
najczęściej się dotyka. Są to m.in. klamki przy drzwiach 
wejściowych i wewnątrz mieszkania. Należy dokładnie 
przeczyść klamki, włączniki światła, słuchawki domofonów, 
uchwyty mebli, piloty, włączniki oraz przyciski każdego sprzętu 
RTV i AGD, telefony a także klucze. 

Do dezynfekcji warto używać środków czystości z chlorem a 
także z zawartością alkoholu etylowego, najlepiej o stężenie 
etanolu powyżej 60%, by całkowicie zneutralizować 
drobnoustroje chorobotwórcze. Można także korzystać z 
olejków eterycznych o działaniu przeciwwirusowym, np. olejek 
z drzewa herbacianego, eukaliptusowy, tymiankowy, które 
można nabyć w aptece lub w drogerii. Olejki można stosować 
wspomagająco do płynów na bazie alkoholu lub do mydła. 
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Rehabilitacja	po	przebytej	
chorobie	COVID-19  
 

 

Obecny	stan	wiedzy	medycznej	na	temat	przebiegu	COVID-19	
wskazuje,	że	wiele	osób	po	przebyciu	choroby	związanej	z	
COVID-19	wymaga	długiej	rehabilitacji	do	całkowitego	
wyleczenia.	

U osób po przebytej chorobie zauważa się 
przede wszystkim: 

   ogólne osłabienie organizmu 
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   problemy z oddychaniem 

   osłabienie siły mięśniowej 

   zmniejszoną ruchomość klatki piersiowej 

   znacznie płytszy oddech 

   osłabioną wydolność organizmu 

   spadek formy 

   zwiększoną męczliwość podczas aktywności fizycznej 

	
A	w	ostrzejszych	stanach	nawet:	

   problemy z przemieszczaniem się po domu 
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   zaburzenia równowagi i koordynacji 

	
Wszystkie	te	skutki	są	najczęściej	spowodowane:	

   zakazem wychodzenia z domu 

   siedzącym trybem życia przez cały czas trwania 
kwarantanny 

   brakiem dostępności w warunkach domowych do sprzętu 
wpływającego na aktywność fizyczną 

   zmniejszoną wydolnością płuc spowodowaną chorobą 

   mniejszym natlenieniem organizmu 

   stresem związanym z chorobą 

Jak wskazują specjaliści, jednym z kluczowych elementów 
zapobiegania tym problemom jest właściwa rehabilitacja po 
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przebytej chorobie związanej z COVID-19. Jeśli zauważysz u 
osoby starszej, którą się opiekujesz, którekolwiek z wyżej 
wymienionych objawów, należy skonsultować się z lekarzem 
pierwszego kontaktu, aby ustalić zalecenia dotyczące dalszego 
postępowania i leczenia. 

Światowa Organizacja Zdrowia opracowała specjalny poradnik 
pod nazwą “Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu 
choroby związanej z COVID-19” dla ozdrowieńców po 
koronawirusie. W publikacji zawarte są porady, co robić, gdy 
pojawiają się niepokojące objawy po przebytej chorobie 
związanej z COVID-19 utrudniające funkcjonowanie oraz jakie 
ćwiczenia powinna wykonywać osoba, która przeszła COVID-
19 i leczenie w szpitalu. 

W publikacji znajdują się opisy ćwiczeń rehabilitacyjnych do 
samodzielnego wykonania w domu: od rozgrzewki, przez 
ćwiczenia sprawnościowe, po wzmacniające i wyciszające. 
Autorzy publikacji prezentują w formie graficznej, jak radzić 
sobie na przykład w przypadku pojawienia się duszności oraz 
jakie pozycje ciała należy przyjąć, aby uregulować oddech. 

Publikacja zawiera także porady dotyczące przyjmowania 
pokarmów, płynów oraz przełykania, szczególnie dla tych osób, 
które podczas pobytu w szpitalu byli sztucznie wentylowani za 
pomocą rurki intubacyjnej. Osoby te mogą mieć trudności w 
przełykaniu pokarmów stałych i płynów, co jest efektem 
osłabienia mięśni odpowiedzialnych za przełykanie. 
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Z publikacji tej dowiesz się również, jak postępować w razie 
trudności ze skupieniem uwagi, pamięcią, logicznym 
myśleniem, a także ze stresem i codziennymi aktywnościami. 

 
Pamiętaj, że rehabilitacja po przebytej chorobie związanej z 
COVID-19, szczególnie jeśli dotyczy to osoby w podeszłym 
wieku – powinna być prowadzona w sposób świadomy i 
ostrożny oraz w ścisłej konsultacji z lekarzem. 

Podstawą profesjonalnej rehabilitacji poCovid-19 są ćwiczenia 
ogólnousprawniające prowadzone indywidualnie, najlepiej przez 
fizjoterapeutę. Pozwala to modyfikować program rehabilitacji i 
dostosowywać go do osoby. Rodzaj i natężenie ćwiczeń ustalane 
są po przeprowadzonym badaniu lekarskim i 
fizjoterapeutycznym. Ważnym elementem rehabilitacji po 
COVID-19 jest gimnastyka oddechowa, podczas której uczy się 
prawidłowego oddechu. Dla osób, które skarżą się na bóle 
kostno-stawowe czy powikłania ze strony narządu ruchu, stosuje 
się zabiegi z zakresu fizykoterapii. Terapeuci przygotowują też 
różne zajęcia, które wpływają na poprawę pamięci, koncentracji. 
Systematyczne wykonywanie powyższych zaleceń przyspiesza 
powrót do kondycji zdrowotnej sprzed okresu zakażenia 
wirusem. 
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Pierwsza	Pomoc	
Osobom	Starszym	
w	nagłych	
wypadkach		
	

 
 

 
Tekst i wideo: „Małopolska Samorządowa”, Kraków Polska Projekt i 
rozmieszczenie treścizbioru, Fundacja przez e-Training Solutions, Berlin, 
Niemcy.  
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Wstęp	

Osoby	starsze	borykają	się	z	różnymi	chorobami,	których	
objawy	mogą	w	każdej	chwili	ulec	zaostrzeniu.	Niepokojące	
objawy	i	gwałtowne	pogorszenie	stanu	zdrowia	osoby	starszej	
mogą	pojawić	się	niespodziewanie.	

W takich sytuacjach konieczne jest podjęcie natychmiastowych 
działań, aby pomóc osobie starszej i zadbać o to, by jej nie 
skrzywdzić. Należy pamiętać, że nie zawsze jesteśmy w 
stanie sami pomóc osobie, której stan zdrowia nagle się 
pogorszył. Są sytuacje, w których pilnie potrzebujemy wezwać 
specjalistyczną pomoc medyczną. 

Sytuacje związane są z nagłymi wypadkami pogorszenia stanu 
zdrowia osoby starszej, w których sami możemy jej pomóc, a 
następnie skontaktować się z lekarzem to np.: spadek poziomu 
cukru we krwi u diabetyków, skok ciśnienia, nasilony ból, np. u 
osób starszych z chorobą nowotworową, nasilona duszność u 
osób cierpiących na przewlekłą chorobę układu oddechowego. 

Druga grupa przypadków związana z pogorszeniem stanu 
zdrowia u osób starszych to: gorączka, biegunka, kaszel, 
zaparcia, duszność, problemy z oddawaniem moczu, utrata 
apetytu lub pogorszenie ogólnego stanu samopoczucia. Nie 
należy lekceważyć tych objawów, ponieważ próba leczenia w 
domu może mieć negatywne skutki. Chociaż nie zagrażają 
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życiu, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia 
odpowiedniego leczenia. 

Są też objawy, które wymagają pilnego kontaktu z lekarzem i 
wezwania karetki pogotowia. Należą do nich: ból w klatce 
piersiowej lub inny silny ból, nasilona duszność, krwotok, 
drgawki (drgawki), nagłe zaburzenia widzenia, słuchu i mowy, 
obrzęk kończyn, urazy, np. złamania, zwichnięcia, oparzenia, 
utrata przytomności, zatrucie pokarmowe. 

Wezwanie karetki pogotowia jest również konieczne w sytuacji, 
gdy nie wiesz, do jakiej kategorii należy objaw, który pojawi się 
u osoby starszej. Każdy błąd może mieć negatywne 
konsekwencje, łącznie ze śmiercią osoby, na której nam zależy. 

  
Cele	Uczenia	się	

W tym module dowiesz się o: 
 

  Jak radzić sobie z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia 
osoby starszej wywołanym różnymi czynnikami 
 

  Jak zapobiegać powikłaniom związanym z 
unieruchomieniem osoby 
starszej 
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Oczekiwane	Efekty	Uczenia	się	
	
Po ukończeniu tego modułu będziesz mógł: 
 

  Udzielić pierwszej pomocy osobie starszej ze śpiączką 
cukrzycową lub podejrzeniem zawału serca 
 

  Poradzić sobie ze złamaniami, przeziębieniami i innymi 
nagłymi 
sytuacjami związanymi z pogorszeniem stanu zdrowia 

  Zapobiec oparzeniom i odleżynom, a także radzić sobie z 
takimi 
objawami, gdy wystąpią u osoby starszej 
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Śpiączka	cukrzycowa	
	

 
  

Dość	często	spotykaną	wśród	osób	starszych	chorobą	
jest	cukrzyca.	Jeśli	osoba	chora	na	cukrzycę	
doświadczy	znacznego	gwałtownego	spadku	poziomu	
cukru	we	krwi	–	np.	na	skutek	ominięcia	posiłku	czy	
dużego	wysiłku	fizycznego	–	może	on	spowodować	
śpiączkę	cukrzycową.	

Symptomem śpiączki cukrowej jest nadmierna potliwość, 
osłabienie, płytki oddech i drżenie mięśni. 
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W	takiej	sytuacji	należy:	

   jeżeli osoba starsza jest przytomna – włożyć mu pod 
język dwie kostki cukru albo dać do wypicia osłodzoną wodę 

   jeżeli osoba starsza jest nieprzytomna – ułożyć go w 
pozycji bezpiecznej i nakryć kocem czy kurtką, aby nie uległ 
wychłodzeniu 

  
W	obu	sytuacjach	należy	wezwać	pogotowie. 

	
Pozycja	bezpieczna	

Jeśli osoba jest nieprzytomna, ale oddycha i nie ma innych 
stanów zagrażających życiu, należy ją ułożyć w pozycji 
bezpiecznej. 

Umieszczenie kogoś w pozycji bezpiecznej zapewni drożność i 
drożność dróg oddechowych. Zapewnia również, że wszelkie 
wymioty lub płyn nie spowodują ich udławienia. 
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Źródło: Fundacja MIS 

Aby	umieścić	osobę	w	pozycji	bezpiecznej,	wykonaj	
następujące	kroki:	

   Z osobą leżącą na plecach, uklęknij na podłodze u jej 
boku 

   Wyciągnij jej ramię najbliżej siebie pod kątem prostym 
do ciała, z dłonią skierowaną do góry 
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   Chwyć jej drugie ramię i złóż je tak, aby grzbiet dłoni 
spoczywał na najbliższym policzku, i przytrzymaj w miejscu 

   Użyj wolnej ręki, aby zgiąć kolano osoby najdalej od 
siebie pod kątem prostym 

   Ostrożnie przewróć osobę na bok, ciągnąc za zgięte 
kolano 

   Jej zgięte ramię powinno podtrzymywać głowę, a 
wyciągnięte ramię powstrzyma cię przed przesunięciem ich zbyt 
daleko 

   Upewnij się, że zgięta noga jest pod odpowiednim kątem 

   Upewnij się, że zgięta noga jest pod odpowiednim kątem 

   Otwórz drogi oddechowe, delikatnie odchylając głowę do 
tyłu i unosząc podbródek  
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Atak	serca	
  
 

 
  

Objawy	zawału	serca	to	ostry,	piekący	ból	w	okolicy	
mostka,	zimne	poty,	bladość	skóry	oraz	nudności	i	
wymioty.	

Jeśli	podejrzewa	się	zawał	serca:	

   Ułóż osobę w pozycji półsiedzącej, tak aby jej plecy 
spoczywały na czymś stabilnym 

   Sprawdź jej funkcje życiowe i poluzuj ubranie, 
szczególnie pod szyją 
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   Jeśli bierze lekarstwa na serce, pomóż jej je zażyć 

   Wezwij pomoc medyczną, a następnie zadbaj o jej 
komfort psychiczny i fizyczny 

 

   
 
Warto pamiętać, że w przypadku podejrzenia zawału 
serca ważna jest każda minuta. Jak najszybciej wezwij 
pogotowie ratunkowe. Im szybciej dana osoba otrzyma 
specjalistyczną pomoc, tym mniejsze może mieć 
uszkodzenie serca. 

 

  

  



	

	248	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

Upadki	i	złamania	
  
 

 
  

U	osób	starszych	upadki	i	złamania	kości	stanowią	
poważny	problem.	Najczęściej	upadki	zdarzają	się	
podczas	wykonywania	podstawowych	codziennych	
czynności,	np.	wstawanie,	siadanie,	schylanie	się	lub	
chodzenie.	W	przypadku	osoby	starszej	nawet	
niewielki	upadek	może	mieć	wiele	negatywnych	
konsekwencji,	w	tym	złamań,	których	leczenie	u	osób	
starszych	jest	często	długie	i	ograniczone	wieloma	
czynnikami.	

Przyczyny upadków w tej grupie wiekowej można podzielić na 
dwie główne grupy – upadki wewnętrzne i upadki 
zewnętrzne. 
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Upadki	wewnętrzne	

Upadki wewnętrzne związane są z tzw. zmianami 
inwolucyjnymi (starczymi), czyli procesami zanikowymi, 
spowodowanymi starzeniem się wszystkich układów organizmu. 
Mowa tu o spowolnieniu reakcji układu nerwowego na 
zaistniałe bodźce, osłabieniu siły mięśniowej, zaburzeniach 
równowagi, zaburzeniach krążenia, pogorszeniu wzroku, słuchu 
czy koordynacji ruchów. Dodatkowo, na funkcjonowanie 
starzejącego się organizmu seniora wpływ mają choroby 
towarzyszące, tj. sercowo-naczyniowe, neurologiczne 
(Parkinson, stan po udarze mózgu), metaboliczne (cukrzyca, 
osteoporoza) czy choroby narządu ruchu (zmiany 
zwyrodnieniowe, zniekształcające po przebytych w przeszłości 
urazach). 

Osoby starsze często borykają się również z chorobami 
psychicznymi, jak otępienie, depresja czy stany lękowe. Nie bez 
znaczenia pozostają też przyjmowane leki – wśród skutków 
ubocznych wymienia się często zawroty głowy, rozkojarzenie 
czy obniżenie ciśnienia krwi, wpływające w wielu przypadkach 
na obniżenie ogólnego samopoczucia. Wszystkie te czynniki w 
znacznym stopniu mogą upośledzać sposób poruszania się 
seniora, zwiększając ryzyko jego upadku. 

Upadki	zewnętrzne	

Przyczyną upadków zewnętrznych są wszystkie czynniki 
środowiskowe, które utrudniają poruszanie się osoby starszej, 
np. śliskie podłoże, ruchome dywaniki, schody, zbyt wysokie 



	

	250	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

progi, brak uchwytów w domu czy w środkach komunikacji, 
nieodpowiednie oświetlenie czy pogorszenie warunków 
atmosferycznych (śnieg, lód na chodnikach). 

Skutki	upadków	

Wśród najczęstszych skutków upadków osób starszych 
wymienić należy krwiaki, stłuczenia, naciągnięcia mięśni, 
złamania kości oraz urazy czaszki (wstrząśnienia mózgu, 
krwotoki śródczaszkowe), których konsekwencje często 
pojawiają się dopiero po jakimś czasie od samego wypadku. 

Warto też wspomnieć o tzw. zespole poupadkowym, 
spowodowanym strachem przed kolejnym upadkiem, a 
przejawiającym się ograniczeniem codziennej aktywności 
ruchowej, by zminimalizować jego prawdopodobieństwo. W 
znacznym stopniu upośledza to – i tak ograniczone już 
zmianami starczymi – funkcjonowanie układu oddechowego, 
krążenia, narządu ruchu i stanu psychicznego osoby starszej 
oraz bezpośrednio wpływa na pogorszenie jakości życia. 

Najczęstszymi złamaniami po upadkach są te w obrębie kości 
udowej, ramiennej i w dalszej części przedramienia, tuż ponad 
nadgarstkiem. Rzadziej zdarzają się złamania w obrębie kręgów 
i żeber. 

Najbardziej niebezpieczne dla osób starszych są te w obrębie 
kończyn dolnych – nawet najmniej skomplikowane, mogą 
spowodować wiele powikłań. Wynika to przede wszystkim z 
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niezbędnego unieruchomienia, które prowadzić może do bardzo 
poważnych komplikacji, np. zapalenia płuc, zaburzeń krążenia 
obwodowego, zakrzepicy żył głębokich, odleżyn, zakażenia 
układu moczowego, upośledzenia motoryki jelit (zaparcia), 
nasilenia osteoporozy, zaniku mięśni itp. 

Czas unieruchomienia zależy przede wszystkim od 
zastosowanego leczenia. Im jest on dłuższy, tym więcej skutków 
ubocznych może powodować. Stan osoby starszej nie zawsze 
pozwala zastosować leczenie operacyjne, co w znacznym 
stopniu wydłuża czas leżenia i – w najgorszym wypadku – może 
prowadzić do śmierci. 

Jak	zabezpieczyć	osobę	starszą	przed	złamaniami?	
	
Zapobieganie	

Zapobieganie potencjalnym upadkom osoby starszej – w tym 
celu warto przyjrzeć się najbliższemu otoczeniu, w którym 
przebywa osob starsza, na przykład mieszkaniu. Przygotowanie 
poręczy czy uchwytów łazienkowych, podpórek lub mat 
antypoślizgowych zdecydowanie ułatwi funkcjonowanie osoby 
starszej. 

Odpowiednie	obuwie	

Obuwie, w którym chodzi osoba starsza – powinno być lekkie, 
zaopatrzone w podeszwy antypoślizgowe i dopasowane do 
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ewentualnych zniekształceń w obrębie stopy. Musi również 
zapewniać odpowiednią stabilizację kostki. 

Sprzęt	

W niektórych przypadkach niezbędny jest dobór odpowiedniego 
sprzętu pomocniczego, które ułatwi osobie starszej poruszanie 
się: laska, kule, balkonik. 

Leczenie	zapobiegawcze	

Jeśli u osoby starszej obserwujemy pogorszenie ogólnego stanu 
zdrowia, warto skonsultować to z lekarzem, który podejmie 
ewentualne leczenie lub zmodyfikuje dawki dotychczas 
przyjmowanych leków. 

Fizjoprofilaktyka	

Systematyczna praca nad sprawnością fizyczną osoby starszej 
pomaga w codziennym, niezależnym od osób trzecich, 
funkcjonowaniu oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia upadku. 
Zestaw odpowiednich ćwiczeń powinien być opracowany przez 
fizjoterapeutę. Program ćwiczeń powinien zawierać ćwiczenia 
nakierowanie na odpowiednią ruchomość stawów i elastyczność 
otaczających je tkanek, siłę mięśniową, równowagę, 
koordynację i ogólną wydolność organizmu. 
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Jak	postępować	w	przypadku	wystąpienia	złamania	
kończyny	dolnej	lub	górnej	u	osoby	starszej? 

   Nie wolno nastawiać kończyny ani gwałtownie nią 
poruszać, by nie pogłębić urazu 
  

   Należy unieruchomić kończynę w dwóch sąsiadujących 
ze złamaniem stawach – np. przy podejrzeniu złamania piszczeli 
powinno się unieruchomić nogę od stawu skokowego do kolana 

   Nie wolno podawać osobie nic do jedzenia ani picia 

   Należy okryć osobę kocem lub kurtką 

   Trzeba natychmiast wezwać pogotowie 
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Osłabienie	i	utrata	
świadomości	
  
 

 
  

Zasłabnięcie	

Osoby starsze z chorobami serca i układu krążenia oraz osoby, 
które przyjmują leki na cukrzycę, obniżenie ciśnienia lub 
nasercowe, także osoby niedożywione lub odwodnione są 
najbardziej narażone na zasłabnięcie. 
 
Najczęstsze objawy zasłabnięcia to: osłabienie, zaburzenia 
widzenia, zawroty głowy, blada cera, zimna skóra. 
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W	takich	sytuacjach	należy	postępować	w	następujący	
sposób:	

   Połóż osobę starszą na plecach a jego kończyny ułożyć 
do góry, lekko powyżej tułowia 

   Poluzuj ubranie i zapewnij dostęp do powietrza 

   Sprawdź osobie starszej ciśnienie, czy nie jest zbyt niskie 
lub poziom cukru (w zależności na co choruje) 

   Skontaktuj się z lekarzem  
  

Utrata	przytomności	

Jeśli starsza osoba traci przytomność, nie reaguje na żadne 
bodźce lub zaczynają pojawiać się drgawki, może to wiązać się 
z zatrzymaniem oddechu lub krążenia. 

Niezależnie od przyczyny utrata przytomności zawsze jest 
zagrożeniem dla życia i należy niezwłocznie zawiadomić 
pogotowie ratunkowe. 
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Postępowanie	w	takiej	sytuacjach	jest	następujące:	

   Ułóż osobę na plecach 

   Odchyl jej głowę do tyłu w celu udrożnienia dróg 
oddechowych 

   Jeżeli osoba nie wymaga masażu serca, wówczas 
wystarczy ułożyć ją w pozycji bocznej ustalonej 

   Wyciągnij z jej ust ciała obce lub ruchomą protezę 

   Sprawdź poprzez obserwowanie klatki piersiowej czy 
osoba oddycha. Jeżeli nie, należy zatkać jej nos i wprowadzić 
powietrze przez usta. 

 
. 
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  How	Jak	sprawdzić	tętno	u	osoby	
nieprzytomnej? 
 
Sposób 1 

Sprawdź tętno osoby przez przyłożenie 2 palców do tętnicy 
szyjnej. 

Sposób 2 

Połóż palec wskazujący (pierwszy palec) i środkowy na 
nadgarstku, u podstawy kciuka. Używając zegarka, który 
liczy sekundy, policz, ile uderzeń czujesz w ciągu minuty, lub 
policz je przez 30 sekund i pomnóż liczbę przez 2, aby 
obliczyć, ile uderzeń na minutę. 
 
Jeśli tętno nie jest odczuwalne należy rozpocząć masaż serca 
przez przyłożenie dłoni na wysokości 1/3 mostka i uciskać 
klatkę piersiową. Uciskanie wykonuje się na głębokości 4-5 
cm w proporcjach 2 wdechy na 30 uciśnięć. Te czynności 
wykonywać do momentu przyjazdu karetki pogotowia lub 
odzyskania przez osobę przytomności. 
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Drgawki	(konwulsje)	
  
 

 
  

Objawy	napadów	można	łatwo	pomylić	z	innymi	
schorzeniami,	od	demencji	po	udar.	Takie	zamieszanie	
może	utrudnić	odpowiednią	reakcję	na	atak.	Dlatego	
tak	ważne	może	być	nauczenie	się,	co	zrobić,	gdy	
starsza	osoba	ma	napad	padaczkowy,	co	zrobić	po	
napadzie	padaczkowym	i	jak	mogą	wyglądać	objawy	
napadów	u	osób	starszych.	Nawet	nauczenie	się	w	
przyszłości	kilku	prostych	środków	ostrożności	może	
dosłownie	uratować	życie.	
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Przyczyny	napadów	u	osób	starszych	

Kilka rzeczy może powodować drgawki u osób starszych. Ale 
po raz pierwszy napady padaczkowe u osób starszych są zwykle 
spowodowane epilepsją. Padaczka jest najczęstszą przyczyną 
napadów padaczkowych u osób starszych. Ponieważ czynniki 
ryzyka padaczki obejmują choroby wpływające na 
funkcjonowanie mózgu, udary i urazy głowy, ludzie są znacznie 
bardziej narażeni na rozwój choroby wraz z wiekiem. 

Przyczyną napadów padaczkowych u starszych pacjentów jest 
zwykle padaczka, ale warto podkreślić, że napady padaczkowe u 
seniorów mogą być wynikiem wielu rzeczy. Na przykład napad 
niepadaczkowy może być spowodowany stanem fizycznym, a 
nawet stresem. A napad niepadaczkowy może skutkować tymi 
samymi objawami, co uogólniony napad padaczkowy. Ale jak to 
wygląda? 

Rodzaje	napadów	

Napady są zasadniczo zaburzeniem elektrycznym w mózgu. 

Rodzaj napadu, jakiego doświadcza osoba w podeszłym wieku, 
będzie zależał od umiejscowienia zaburzenia. Na przykład 
napad uogólniony obejmuje cały mózg aktywności elektrycznej. 
Może to prowadzić do konwulsji, upadków, dziwnych szarpnięć, 
utraty przytomności, wędrówki lub utraty zdolności mówienia. 
Nawet oddychanie może zatrzymać się na kilka chwil. 
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Innym razem aktywność elektryczna jest scentralizowana w 
jednym obszarze mózgu, co nazywa się napadem częściowym. 
Ten typ jest jednym z najczęstszych u seniorów z padaczką. 
Ktoś, kto ma złożony napad częściowy, często pojawia się w 
stanie zdezorientowania, gapi się, mamrocze lub powtarza 
czynności, jakby lunatykował. Podobnie jak w przypadku 
demencji, znajome otoczenie może wydawać się inne. Te 
zdarzenia mogą być przez jakiś czas łatwo przeoczone, 
ponieważ ludzie nie pamiętają, że mieli napady częściowe 
złożone. 

Napad uogólniony zwykle charakteryzuje się tym, że ciało 
osoby sztywnieje i zaczyna się szarpać w nietypowy sposób. Ale 
ważne jest, aby zrozumieć, że napady padaczkowe u seniorów 
nie zawsze powodują tak ożywione objawy. Czasami osoba, 
która ma napad padaczkowy, po prostu opada na swoje miejsce, 
jakby nagle straciła przytomność. 

Jak	pomóc	osobie	starszej	w	sytuacji	wystąpienia	napadów	

Ktoś, kto doświadcza napadu, może nie być w stanie rozmawiać 
z innymi, ale może być w stanie odpowiedzieć na proste prośby. 
Objawy napadu zwykle ustępują w ciągu trzech minut, chociaż 
powrót do pełnej świadomości może potrwać nawet godzinę. Po 
zakończeniu napadu często zdarza się, że seniorzy doświadczają 
utraty kontroli nad pęcherzem lub obficie się pocą. 
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Postępowanie	w	takiej	sytuacji	jest	następujące:	

   Jeśli osoba doświadcza napadu padaczkowego po raz 
pierwszy, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską 

   Jeśli jest to osoba z epilepsją, która doświadczyła już 
napadów i doświadcza ich regularnie, lekarz może zalecić 
odczekanie około trzech minut przed zwróceniem się o pomoc 
lekarską 

Do	czasu	przybycia	pomocy	medycznej	możesz	pomóc	osobie	
w	taki	sposób:	

   Chroń głowę osoby starszej od urazów przytrzymując ją 

   Udrożnij drogi oddechowe 

   Nie wkładaj żadnych przedmiotów do ust 

   Nie wkładaj żadnych przedmiotów do ust 
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	Otarcia	
  
 

 
  

U	osób	starszych	odparzenia	mogą	dotyczyć	każdej	
okolicy	ciała,	najczęściej	jednak	pojawiają	się	w	
miejscach,	które	narażone	są	na	wilgoć	–	pochodzącą	z	
moczu	(krocze	u	osób	z	nietrzymaniem	moczu),	potu	
(pachy,	stopy,	fałdy	skórne),	wydzielin	(okolica	ust,	szyi	
–	u	osób	z	porażeniem	nerwów	twarzowych-	
wyciekająca	ślina	z	ust)	i	są	dobrze	ocieplone.	U	osób	
otyłych	odparzenia	powstają	pomiędzy	fałdami	
skórnymi.	U	kobiet	z	dużym	biustem,	nie	stosujących	
biustonoszy	–	pod	piersiami.	
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Pierwsze	objawy	odparzenia	skóry	to:	

   Zaczerwienienie, obrzęk 

   Sączenie się płynu surowiczego z powierzchni 
odparzenia 

   Pieczenie i/lub swędzenie, ból 

   Obszary dotknięte otarciami są narażone na Obszary 
dotknięte otarciami są narażone na infekcje bakteryjne i/lub 
grzybicze 

Sposoby	zapobiegania	odparzeniom:	

   Utrzymuj codzienną higienę osoby starszej i w razie 
potrzeby podejmij dodatkowe środk 

   Upewnij się, że osoba nie ma wilgotnej pościeli ani 
bielizny (z powodu pocenia się spowodowanego gorączką, 
bólem, stresem, zaburzeniami hormonalnymi itp.) 
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   Podczas zmiany pieluchomajtek używaj wkładek 
higienicznych 

   Sprawdź, czy na skórze lub błonach śluzowych nie 
nagromadziły się wydzieliny (np. ślina) 

   Dokładnie osusz skórę po myciu, zwłaszcza w miejscach, 
gdzie stykają się jej powierzchnie 

   Stosuj przewiewną, bezszwową bieliznę i odzież z 
naturalnych tkanin 

   Regularnie kontroluj miejsca szczególnie narażone na 
powstanie odparzeń: okolice ciała pod biustem, brzuchem, 
między pośladkami, w pachwinach, pod pachami, po 
wewnętrznej stronie uda 

   Dbaj o prawidłowe zakładanie i częstą zmianę 
pieluchomajtek – zmieniamy je, gdy są wypełnione, minimum 
dwa razy dziennie i po każdym oddaniu stolca 

   Wietrz pomieszczenia, gdzie przebywa osoba starsza 
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   Stosuj kremy barierowo-ochronne zapewniające 
skuteczną profilaktykę odparzeń np. z cynkiem lub talkiem 

Jeżeli	powstało	odparzenie:	

   Stosuj środki zapobiegawcze opisane powyżej 

   Zorganizuj badania lekarskie i pilne leczenie 

   Zapewnij dostęp powietrza do dotkniętych obszarów 

Jeśli odparzeniu uległy fałdy skóry, należy rozdzielić fałdy 
gazikiem lub gazą. Jeśli odparzeniu uległy miejsca pod biustem, 
należy zabezpieczyć lekiem z gazikiem zmianę, dodać 
dodatkowe gaziki lub gazę, następnie założyć biustonosz 
(uregulować tak ramiączka, aby biust nie opadał). 
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Krwotok	z	nosa	
  
 

 
  

Krwotok	z	nosa	jest	przypadłością,	która	pojawia	się	
często,	niekiedy	może	wskazywać	na	objaw	jakiejś	
choroby.	Krwawienie	z	nosa	objawia	się	
wydostawaniem	krwi	poza	układ	naczyniowy.	

Nos zbudowany jest z części mięśniowej, chrzęstnej oraz 
skórnej, ponadto podzielony jest na dwie jamy nosowe, w 
których znajduje się błona śluzowa mająca swoje funkcje. 
Powietrze dostające się do nosa może osiągnąć temperaturę 
nawet 32-34 stopni, a dzieje się tak, ponieważ nos jest bardzo 
unaczyniony. Krew, która krąży przez rozszerzone naczynia 
krwionośne w nosie, jest swego rodzaju kaloryferem. Powietrze 
dostające się do jamy nosa jest również oczyszczane, wszelkie 
zanieczyszczenia, które osadzają się na wejściu do nosa, 
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przesuwane są kolejno w kierunku gardła, dzięki rzęskom oraz 
ślinie. 

Przyczyny	krwotoku	z	nosa	mogą	być	różnorakie:	

   Nadciśnienie tętnicze 

   Choroby zakaźne przebiegające z gorączką 

   Skazy krwotoczne wrodzone (hemofilia i pokrewne, 
małopłytkowość) lub nabyte (uszkodzenie wątroby, 
małopłytkowość nabyta) 

   Skrzywienie przegrody nosowej, uraz okolicy nosa 

   Nadmierne nasłonecznienie lub przegrzanie organizmu 

   Wysiłek fizyczny 

   Miażdżyca 
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   Inne schorzenia (np. nowotwory, stany zapalne błony 
śluzowej, ciała obce, itd.) 

   Unaczynienie nosa, które swój początek ma w tętnicy 
szyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej 

Postępowanie	w	przypadku	wystąpienia	krwotoku	jest	
następujące:	

   Posadź osobę z głową lekko pochyloną do przodu 

   Osoba powinna oddychać ustami 

   Na kark i czoło przyłóż zimy okład, np. ręcznik 
nasączony zimną wodą lub kostki lodu owinięte w materiał 

   Przyłóż do nosa gazik lub chusteczkę, uciśnij krwawiące 
nozdrze i utrzymuj ucisk przez ok 10 minut 

   Jeśli krwotok z nosa jest silny, nie ustępuje po wykonaniu 
wymienionych czynności (trwa dłużej niż 15 – 20 minut) lub 
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doszło do urazu głowy, szyi albo gdy występują zaburzenia 
świadomości, należy wezwać pogotowie 

Jak	zapobiegać	krwotokom	z	nosa	?	

   Nawilżaj śluzówkę nosa (szczególnie podczas jesieni i 
zimy). Można w tym celu stosować nawilżacze powietrza 

   Unikaj dłubania w nosie, które może prowadzić do mikro 
urazów i tym samym krwawienia 

   Jeżeli używasz preparatów obkurczających śluzówkę, 
pamiętaj, że nie należy stosować tego typu leków dłużej niż 5 
dni, ponieważ mogą one zaburzać prawidłowy przepływ i 
oczyszczania powietrzna w nosie i uszkadzają śluzówkę. 
Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest izotoniczny roztwór wody 
morskiej, który delikatnie nawilża błony śluzowe i może być 
stosowany przez dłuższy czas 

   Każdy przypadek krwawienia z nosa (szczególnie ten 
intensywny) powinien być konsultowany z lekarzem 
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   Jeżeli osoba starsza na problemy z nadciśnieniem 
tętniczym, zapisuj pomiary, ponieważ ryzyko krwi z nosa jest 
zwiększone u osób z nadciśnieniem 
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Zatrucie	pokarmowe	
  
 

 
  

Zatrucie	pokarmowe	może	wystąpić	u	osób	w	każdym	
wieku.	Przyczyny	zatrucia	pokarmowego	są	łatwe	do	
ustalenia.	Schorzenie	rozwija	się	w	wyniku	spożycia	
pokarmu	lub	napoju,	w	którym	obecne	są	
drobnoustroje	oraz	produkowane	przez	nie	toksyny.	

  
Najczęściej są to bakterie Escherichia coli (E. coli), Salmonella 
lub Clostridium. Mogą znajdować się w niedogotowanym 
mięsie, niepasteryzowanym mleku, surowych jajach, rybach, 
nieprzegotowanej wodzie oraz wszystkich produktach, które 
zostały z nich wytworzone. 
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Objawy	zatrucia	pokarmowego	

Objawy zatrucia pokarmowego są dość charakterystyczne – 
najczęściej są to nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia i 
odbijanie. W większości przypadków towarzyszy im ból 
brzucha o różnym natężeniu, umiejscowiony najczęściej na 
wysokości żołądka. Nie są to jedyne możliwe objawy zatrucia 
pokarmowego. Można zaobserwować również pogorszenie 
samopoczucia, osłabienie, zawroty głowy, brak apetytu, suchość 
w jamie ustnej, wzmożone pragnienie, ból głowy oraz 
podwyższoną temperaturę ciała, dreszcze i bóle mięśniowe. 
W przypadku ciężkich zatruć pokarmowych objawy to: 
zaburzenia widzenia, ślinotok, trudności w połykaniu, 
przyspieszenie akcji serca i zaburzenia świadomości. Gdy takie 
objawy wystąpią, należy pilnie zgłosić się do lekarza. 

Jak	leczyć	zatrucie	pokarmowe?	

Leczenie zatrucia pokarmowego w większości przypadków 
możliwe jest w warunkach domowych. Schorzenie ustępuje 
samoistnie, jednak ważne jest niedopuszczenie do jego 
powikłań, czyli odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych. W 
tym celu zaleca się częste picie niewielkich ilości wody z 
dodatkiem elektrolitów. Warto przyjąć także probiotyk, który 
pomoże przywrócić naturalną florę bakteryjną jelit. Tego typu 
leki na zatrucie pokarmowe są dostępne bez zlecenia lekarza. 
Objawy zatrucia pokarmowego mogą pojawić się już w ciągu 
30–60 minut od zjedzenia skażonego pokarmu, ale w większości 
przypadków występują po 12–48 godzinach (duże znaczenie ma 
to, co spowodowało zatrucie pokarmowe). Rzadziej zdarza się, 
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aby wystąpiły później. Dolegliwości utrzymują się krótko, 
zwykle 1–3 dni, jednak w niektórych przypadkach zatrucie 
pokarmowe może się przedłużyć, a powrót do zdrowia może 
trwać nawet tydzień. 
 
Dieta przy zatruciu pokarmowym powinna być 
lekkostrawna. Na początek dobrze jest aby osoba starsza 
spożywała kleiki ryżowe na bazie ryżu lub kaszy manny, 
gotowane warzywa i pieczywo pszenne. Gdy poczuje się lepiej, 
można stopniowo wprowadzać inne produkty. Ważne jest, aby 
nie jadła dań przetworzonych, smażonych, tłustych i słodkich. 
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Część	2:		
Inteligencja	
emocjonalna	
opiekuna	
nieformalnego	
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Inteligencja	
Emocjonalna	w	
Opiece	nad	
starszymi	
	

 
	
 

Treść i materiały video przygotowane przez Media Creativa, Bilbao, 
Hiszpania. Projekt i rozmieszczenie treści przygotowane przez e-Training 
Solutions, Berlin, Niemcy. Rysunki przygotowane przez Boris Luve. 
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Wstęp	

Jako	opiekun	często	znajdujesz	się	w	trudnych	i	wymagających	
sytuacjach.	Dlatego	ważne	jest,	aby	rozwijać	umiejętność	
zarządzania	emocjami	i	być	w	stanie	zaoferować	dojrzałą	i	
zrównoważoną	reakcję	do	danej	sytuacji.	Zrozumienie	emocji	
zarówno	swoich	jak	i	osoby,	którą	się	opiekujesz,	jest	
niezbędne,	aby	zapewnić	dobrą	jakość	sprawowanej	opieki.	

Niniejszy moduł ma zatem na celu zgłębienie Inteligencji 
Emocjonalnej i zastanowienie się, w jaki sposób można 
wykorzystać ją do zaspokojenia potrzeb osób starszych i 
zaoferowania im najlepszej możliwej uwagi i opieki. Ponadto, z 
modułu można dowiedzieć się czym są emocje i jakie ich typy 
można wyróżnić. 

Rozwijanie Inteligencji Emocjonalnej pomoże ci opracować 
“narzędzia” do zarządzania emocjami, które pozwolą Ci 
umacniać swoje dobre samopoczucie i stawiać czoła 
wyzwaniom pojawiąjącym się w codziennym życiu opiekuna. 
Dowiesz się także w jaki sposób Inteligencja Emocjonalna i 
skuteczna komunikacja mogą okazać się pomocne przy 
podnoszeniu jakości swojego życia i przekuwaniu roli opiekuna 
w satysfakcjonujące doświadczenie życiowe. 
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Oczekiwane Efekty Uczenia się 

Po ukończeniu tego modułu: 
 

   będziesz dysponować wiedzą na temat inteligencji 
emocjonalnej oraz emocji 
  

   będziesz w stanie rozpoznać poszczególne typy emocji i 
reakcji u osoby starszej 
  

   będziesz rozumieć, jak należy radzić sobie z emocjami 
własnymi i emocjami osoby starszej, lub osoby, nad którą 
sprawowana jest opieka 
  

   poczujesz większą pewność siebie, jeśli chodzi o kwestie 
związane z powyższymi tematami 
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Co	to	jest	Emocja?	
  
 

 

Mały Jumbo miał szczególny sposób wyrażania miłości wobec swojej 
zastępczej mamy. 

  

Zdefiniowanie	tego	czym	są	emocje	stanowi	nie	lada	wyzwanie,	
ponieważ	wynikają	one	z	wielu	różnych	przyczyn.	Na	potrzeby	
tego	kursu	skupimy	się	na	jednej	z	kilku	definicji.	
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   Według definicji przedstawionej przez 
Amerykańską Szkołę Psychologii, emocje to:: 
 
“Złożony system reakcji, obejmujący aspekty empiryczne, 
behawioralne i fizjologiczne, za pomocą których jednostka 
usiłuje poradzić sobie z daną sytuacją lub wydarzeniem. Typ 
emocji (np. strach, wstyd) zależy od konkretnego wydarzenia. 
Na przykład, jeśli wydarzenie wiąże się z zagrożeniem, 
emocją, która prawdopodobnie zostanie wygenerowana 
będzie strach; jeśli wydarzenie wiąże się z dezaprobatą ze 
strony innej osoby, prawdopodobnie zostanie wygenerowany 
wstyd”” (APA, 2020). 

 
  
Znaczenie wydarzenia jest zatem tym, co powoduje, że emocje 
występują w różnych formach i pełnią określone funkcje, co 
może z kolei mieć wielorakie konsekwencje (Retana, 2012).\ 
 
Możliwe jest kontrolowanie sposobu, w jaki reagujemy lub 
radzimy sobie z daną sytuacją, a można nauczyć się tego 
poprzez edukację emocjonalną. Nie da się natomiast 
kontrolować emocji jako takich, ponieważ charakteryzują się 
one spontanicznością (Retana, 2012). 
 
  
Można	zatem	stwierdzić,	że	emocje	są	biologicznymi	i	
kognitywnymi	zjawiskami	lub	zdarzeniami,	które	mają	
społeczne	konsekwencje	o	charakterze:	
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   Pozytywnym, gdy powiązane są z przyjemnymi 
doznaniami, takimi jak miłość lub szczęście 
  

   Negatywnym, gdy są powiązane z doznaniami 
nieprzyjemnymi, takimi jak strach 
  

   Lub neutralnymi, gdy nie mają związku z uczuciami; na 
przykład nadzieja lub zaskoczenie 
 
  
Dodatkowo,	można	dokonać	jeszcze	jednego	rozróżnienia:	
	

   Zależnie od sposobu, w jaki dana osoba reaguje na 
konkretną sytuację, emocje można podzielić na te o wysokim i 
te o niskim natężeniu. (Retana, 2012) 
  
Emocje przeważnie pojawiają się grupach; w rzeczywistości 
rzadko zdarza się, że jednostka doświadcza danej emocji 
osobno, ponieważ każda sytuacja generuje zwykle kilka z nich, i 
są one ze sobą powiązane. (Retana, 2012) 
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Jakie	Typy	Emocji	
Wyróżniamy?	  
 

 
Nie	istnieje	uniwersalny	wykres,	w	którym	wyszczególnione	
byłyby	wszystkie	emocje.	Nie	ma	również	zgody	w	środowisku	
akademickim	co	do	tego,	które	z	nich	warto	uwzględnić	w	tego	
typu	klasyfikacjach.	

W zależności od autora, znaleźć można wiele różnych 
klasyfikacji i list emocji. (Raypole, 2019) 
 
Paul Ekman, amerykański psycholog i czołowy badacz tematu 
emocji opracował tzw. Atlas Emocji, będący zestawem map, 
który pozwala nam przyjrzeć się cechom naszych emocji, które 
mogą nie być dla nas oczywiste. 
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Według	niego,	emocje	można	podzielić	na	pięć	kategorii:	which	
are:	
 

   Gniew 
  

   Strach 
  

   Smutek 
  

   Wstręt 
  

   Przyjemność 
 
 (Raypole, 2019) 
  
  
Wymienione wyżej kategorie obejmują szerszy zakres emocji; 
spójrz na poniższe określenia , którymi można opisać wyżej 
wymienione emocje: 

Gniew: 
złość, frustracja, irytacja, szaleństwo, mściwość 
 
Strach: 
zmartwienie, zwątpienie, niepokój, przerażenie, panika, 
desperacja, stres itp. 
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Smutek: 
samotność, rozczarowanie, bezradność, przygnębienie, 
rezygnacja, żal itp. 
 
Wstręt: 
niechęć, odraza, dezaprobata, wycofanie, awersja itp. 
 
Przyjemność: 
szczęście, miłość, ulga, zadowolenie, radość, duma, ekscytacja 
itp. 
 
(Raypole, 2019) 
  
  
Istotne jest, aby zidentyfikować poszczególne rodzaje emocji, 
ponieważ stanowią one ważną część twojego życia. W 
rzeczywistości emocje mają wpływ nie tylko na ciebie, ale także 
na innych. Na tej samej zasadzie – emocje innych mają wpływ 
na Ciebie. 
 
Dlatego też, im bardziej rozumiesz swoje własne emocje, tym 
łatwiej będziesz w stanie je kontrolować w obliczu emocji 
osoby, którą się opiekujesz. Będziesz w stanie działać bardziej 
racjonalnie i dobrać odpowiedni sposób działania przy danej 
sytuacji. Rozumiejąc emocje, będziesz w stanie mądrze z nich 
korzystać, ponieważ wpływają one również na zdrowie i 
samopoczucie ludzi wokół ciebie, szczególnie na osobę, którą 
się opiekujesz. Posługując się inteligencją emocjonalną, 
będziesz w stanie przekazywać pozytywne emocje i myśli 
osobom, nad którymi sprawujesz opiekę. 
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 Zrozumienie	Emocji		
  

 
“Nadal nie nauczyłam się jak odczytywać emocje Rocco.” 

 
 

W	procesie	opieki,	osoby	starsze	znajdują	się	w	sytuacji,	która,	
generuje	trudne	i	stresujące	środowisko	emocjonalne	nie	tylko	
dla	nich	samych,	ale	także	dla	rodziny	i	opiekuna.	
  
Indywidualne doświadczenie każdego z nich porównać można 
do emocjonalnej huśtawki, przechodzącej od smutku do 
nadziei i od gniewu do wdzięczności. 
 
Takie okoliczności prowokują intersubiektywność, a 
przekonania, uprzedzenia i wizje dotyczące tego doświadczenia 
życiowego nabierają wagi. W relacji osób starszych z 
opiekunem emocje są wyrażane w sposób, który kreuje i 
rekreuje obiektywne rzeczywistości i osobiste 
znaczenia. (Arroyo Rueda & Soto Alanís, 2013) 
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Dlatego ważne jest, aby opiekunowie rozumieli uczucia i 
emocje tych, którymi się opiekują. 
 
Niezbędne jest żeby rozumieć emocje osób pozostających pod 
naszą opieką, tak aby być w stanie zaoferować im jak najlepszą 
pomoc. Należy wziąć pod uwagę to, że wszelkie patologie 
pociągają za sobą określone emocje. 
 
Faktem jest jednak, że istnieje kilka emocji, które powracają 
szczególnie często wśród osób starszych lub osób 
wymagających stałej uwagi, gdy osoby te znajdują się pod 
czyjąś opieką. Według badań przeprowadzonych przez Arroyo 
Ruedę i Soto Alanísa w 2013 roku, zaobserwować można 
egzystencjalne emocje związane z nakreślaniem pewnych 
wzorców w kontekście relacji opiekun-odbiorca. (Arroyo Rueda 
& Soto Alanís, 2013) 
 
Emocje	te	obejmują: 
  
1.	Niepokój-Strach 
  
Pojawienie się tej emocji jest w dużej mierze związane z 
chorobą lub jej pogorszeniem, co ujawnia się w podstawowych 
funkcjach codziennego życia. Pojawia się obawa przed byciem 
uzależnionym od innych i strach, że niepełnosprawność może 
się pogłębić. 
  
  
2.	Wina 
  
Jest to kolejna emocja doświadczana, gdy osoba znajdująca się 
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pod opieką czuje, że utrudnia życie osobiste swoich opiekunów. 
Ponadto, osoba ta może odczuwać, że nie jest godna opieki jaką 
otrzymuje. 
  
	
3.	Wstyd 
  
Osoby starsze znajdujące się pod opieką wstydzą się, że nie są 
samowystarczalne, i że muszą prosić o pomoc, aby zaspokoić 
większość swoich podstawowych codziennych potrzeb. 
  
  
4.	Nadzieja 
  
Pomimo swojej kondycji fizycznej i izolacji społecznej 
spowodowanej chorobą, osoby starsze zachowują poczucie 
nadziei i wiary, że wszystko może się poprawić. Uczucia te są 
zakorzenione w wierzeniach religijnych lub duchowych, które 
wyznawali oni przez całe życie. 
  
  
5.	Bezradność 
  
Pojawia się, gdy osoba odczuwa, że zbliża się koniec jej życia, 
zwłaszcza gdy na tym ostatnim etapie obecne są choroba, 
niepełnosprawność lub jej pogorszenie. 
  
  
6.	Smutek	i	depresja 
  
Najczęstsze i typowe emocje osób znajdujących się pod opieką. 
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Są związane z ich sytuacją, i przeciwnościami, z którymi muszą 
się zmagać na tym etapie. 
  
  
7.	Wdzięczność 
  
Powszechne wśród osób starszych jest odczuwanie 
wdzięczności wobec tych, którzy się nimi opiekują. 
  
  
8.	Współczucie 
  
Osoby znajdujące się pod opieką odczuwają współczucie dla 
tych, którzy się nimi opiekują, ponieważ są świadomi wysiłku, 
jaki wkładają ich opiekunowie. 
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Inteligencja	Emocjonalna	
  
 

 
Termin	ten	został	po	raz	pierwszy	zaproponowany	przez	
psychologów	Mayera	i	Saloveya,	którzy	zdefiniowali	inteligencję	
emocjonalną	jako	“zdolność	do	rozpoznawania	znaczenia	
emocji	i	ich	związków	z	czynnikami	zewnętrznymi,	oraz	do	
rozumowania	i	rozwiązywania	problemów	na	ich	podstawie”.	
(Farnell,	n.d.) 

Innymi słowy, inteligencja emocjonalna (IE) obejmuje 
umiejętności lub kompetencje, które są niezbędne, aby móc 
identyfikować, zarządzać i kontrolować własne emocje, a także 
emocje innych. Emocje rządzą i kierują naszym codziennym 
życiem; dlatego identyfikując je, będziesz w stanie określić, w 
jaki sposób wpływają one na twoją pracę, relacje osobiste i inne 
sfery życia.. 
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Ponadto,	amerykański	psycholog	Daniel	Goleman	wyodrębnił	
pięć	kategorii	umiejętności	tworzących	kluczowe	cechy	IE,	
których	można	się	nauczyć	lub	rozwijać,	a	są	to:	
 
Samoświadomość: 
umiejętność rozpoznawania swoich emocji 
  
Samoregulacja: 
umiejętność kontrolowania swoich emocji 
  
Motywacja: 
umiejętność mobilizacji, aktywizacji i zmierzania do celu 
  
Empatia: 
umiejętność identyfikacji z innymi jak również rozumienia ich 
potrzeb i punktów widzenia 
  
Umiejętności	miękkie: 
umiejętność budowania i utrzymywania relacji oraz dobrej 
komunikacji z innymi 
  
  
Nie należy lekceważyć znaczenia IE. Odgrywa ona coraz 
istotniejszą rolę, jeśli chodzi o sukces akademicki, zdrowie 
psychiczne i fizyczne, a także osiągnięcia w sferze zawodowej. 
Inteligencja emocjonalna jest podstawową kompetencją 
niezbędną do rozumienia i zarządzania emocjami, co stanowi 
pierwszy krok przy realizacji swojego prawdziwego potencjału. 
IE oferuje możliwość spojrzenia na rzeczy z innej perspektywy. 
Poprzez bardziej racjonalne myślenie pomaga otworzyć umysł 
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w celu znalezienia różnorodnych rozwiązań dla danej sytuacji. 
Da ci ona możliwość zidentyfikowania tego, co sprawia, że 
czujesz się dobrze lub źle, oraz pozwoli dokonywać zmiany 
sytuacji, która nie jest dla ciebie korzystna. 

Będąc	emocjonalnie	inteligentnym	i	rozwijając	swoją	
inteligencję	emocjonalną:	

   Poczujesz się lepiej w swoim miejscu pracy 
  

   Odczujesz większą satysfakcję ze swojej pracy 
  

   Podniesiesz jakość opieki, którą sprawujesz 
  

   Podniesiesz swoją produktywność 
  

   Umocnisz relacje osobiste i zawodowe 
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Jak	Radzić	Sobie	z	Emocjami		
  
 

 
  

Stan	Twojego	zdrowia	emocjonalnego,	fizycznego	i	społecznego	
ma	istotny	wpływ	na	jakość	uwagi	i	pomocy	oferowanej	osobie,	
którą	się	opiekujesz.	
  
 
Dlatego ważne jest, aby rozwijać i pracować nad kompetencjami 
związanymi z IE, nie tylko tymi odnoszącymi się bezpośrednio 
do opieki nad inną osobą, ale także tymi odnoszącymi się do 
troszczenia się o samego siebie (ten punkt jest dokładniej 
wyjaśniony w dalszych modułach). 

Opiekując się drugą osobą, jest się bezustannie poddawanym 
różnym emocjom wynikającym z relacji z osobą znajdującą się 
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pod opieką, oraz z relacji z innymi opiekunami, którzy mogą 
dzielić z Tobą tę odpowiedzialność. 

Osoba znajdująca się pod opieką lub inni opiekunowie mogą 
mieć inne podejście niż ty, a zatem może to wywołać 
niezrozumienie lub poczucie niewdzięczności. W takiej sytuacji 
fundamentalne znaczenie ma umiejętność zarządzania emocjami 
i budowanie pewności siebie. 

IE oznacza właściwe zarządzanie emocjami; dostarcza ona 
również wskazówek dotyczących radzenia sobie ze stresem i 
samoregulacji emocjonalnej, która jest niezbędna do 
reagowania w odpowiedni sposób w trudnych sytuacjach. 
Należy zatem rozwijać IE, taby móc dysponować 
„instrumentami” do zarządzania emocjami w celu 
wspierania swojego samopoczucia i stawiania czoła 
wyzwaniom w codziennym życiu. Co więcej, IE może 
zapewnić Ci również narzędzia, które mogą pomóc Ci poprawić 
jakość życia i przekuć sytuację opiekuńczą w satysfakcjonujące 
doświadczenie życiowe. 
 
Emocjonalnie inteligentni opiekunowie wiedzą, jak 
zarządzać swoimi emocjami tak, aby byli w stanie utrzymać 
koncentrację i myśleć jasno, nawet w obliczu krytycznej 
sytuacji. Lęk redukuje zdolność myślenia i umiejętność 
wypracowywania racjonalnej odpowiedzi. Kiedy doświadczasz 
strachu lub nadmiernego stresu, uniemożliwia to podejmowanie 
decyzji, co z kolei może mieć negatywny wpływ na jakość 
Twojej pracy. (Ibarrola) 
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Badania	wykazały,	że	aby	poradzić	sobie	z	trudnymi	i	złożonymi	
sytuacjami,	należy	rozwijać	następujące	kompetencje:	
 
Elastyczność	i	zdolność	adaptacji 
  
Musisz zaakceptować to, że coś może okazać się inne niż się 
tego spodziewasz, i trzeba być na to przygotowanym. Pomoże 
Ci to opracowywać kreatywne i innowacyjne rozwiązania. 
  
  
Bycie	wyrozumiałym	dla	samego	siebie 
  
Kiedy jesteś ofiarą samego siebie, tracisz siłę do wpływania na 
rzeczywistość. 
  
  
Nadzieja	i	pozytywne	nastawienie 
  
Ważne jest, aby wierzyć, że sytuacja się poprawi i pozytywnie 
patrzeć na okoliczności, w których się znajdujemy. 
  
(Ibarrola, n.d.) 
  
  
Jakie	są	zatem	cechy	osoby	inteligentnej	emocjonalnie?	Według	
Ibarroli	oto	cechy,	nad	którymi	warto	pracować:	

   Optymizm 
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   Rozumienie własnych uczuć i emocji 
  

   Umiejętność wyrażania uczuć i emocji 
  

   Umiejętność kontrolowania uczuć i emocji 
  

   Empatia 
  

   Umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji 
  

   Rozwój motywacji, nadziei i ciekawości 
  

   Samoocena 
  

   Wiedza o dawaniu i braniu 
  

   Skonsolidowany zestaw wartości 
  

   Umiejętność pokonywania trudności i wyzwań 
  

   Integracja przeciwieństw: takich jak sfera poznawcza i 
emocjonalna lub obowiązki i prawa   (Ibarrola) 
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Aby	lepiej	radzić	sobie	z	takimi	sytuacjami,	warto	korzystać	ze	
wskazówek	dotyczących	zarządzania	emocjami: 
  
	
1.	Zaspokajaj	swoje	potrzeby	
		
Wszyscy ludzie mają potrzeby (głód, sen itp.), a kiedy te 
potrzeby nie są zaspokajane, stajemy się bardziej emocjonalni i 
wrażliwi. Tym samym, aby utrzymywać jak najlepszą 
równowagę emocjonalną, bardzo ważne jest, aby ich nie 
zaniedbywać. Kiedy czujemy się usatysfakcjonowani, czujemy, 
że nasze życie ma cel i sens. Jeśli nie czujemy się 
usatysfakcjonowani, mamy tendencję do myślenia, że nasze 
życie nie ma sensu i stajemy się narażeni na problemy 
emocjonalne. 
  
  
2.	Myśl	racjonalnie 
  
Emocje popychają cię do ślepego, niejednokrotnie 
irracjonalnego sposobu myślenia. Dlatego ważne jest, aby 
rozwijać zdolność obiektywnego myślenia podczas odczuwania 
emocji, co z kolei umożliwia kierowanie samymi emocjami. 
  
  
3.	Oddychanie 
  
Uważa się, że emocje powstają w naszym umyśle, podczas gdy 
faktycznie wiele z emocji jest fizycznymi reakcjami na daną 
sytuację. W związku z tym należy zwracać uwagę na zmiany 
fizyczne, które odzwierciedlone bywają w naszym sposobie 
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oddychania. Ważne jest, aby potrafić znaleźć chwilę na oddech i 
próbę uspokojenia myśli. 
  
  
4.	Obserwuj,	w	jaki	sposób	inni	skutecznie	
zarządzają	swoimi	emocjami 
  
Analizując, jak inni ludzie radzą sobie z własnymi emocjami 
można się wiele nauczyć. Ważne jest jednak, aby uczyć się od 
odpowiednich osób, dlatego niezbędny jest dobry wzór do 
naśladowania! 
  
  
5.	Wpływaj	na	swój	nastrój 
  
Możesz kontrolować swoje nastroje, na przykład, jeśli czujesz 
się znudzony oglądaniem tych samych nudnych programów 
telewizyjnych, zmiana aktywności i pójście na spacer 
zdecydowanie zmieni twój nastrój i poprawi Ci humor. 
  
  
6.	Odkrywaj	siebie	samego 
  
Trzeba być świadomym swojego własnego nastawienia i 
zauważać w sobie zmiany emocjonalne. Kontrolowanie emocji 
nie polega na ich ukrywaniu – wręcz przeciwnie. Musisz dać 
sobie szansę poczuć to, co doświadczasz w danej chwili i 
przeanalizować przyczynę każdego uczucia. 
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7.	Kontroluj	emocje	poprzez	patrzenie	w	przyszłość 
  
Emocje bywają bardzo intensywne i mają tendencję do 
oszukiwania nas, sprawiając, że wierzymy, że jedyne co się 
liczy, to to co dzieje się w tym momencie. Może to popychać 
nas do mówienia lub robienia rzeczy, których później będziemy 
żałować. Czasami, gdy jesteśmy naprawdę źli lub zaniepokojeni, 
zapominamy o przyszłości. Ważne jest więc, aby przed 
zrobieniem czegokolwiek pomyśleć dwa razy i uspokoić 
emocje. 
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Emocje	a	Opieka	
  
 

 
  

Proces	starzenia	się	wiąże	się	z	różnymi	problemami	
zdrowotnymi,	które	utrudniają	zrozumienie	osób	starszych	i	
wpływają	na	ich	słuch	i	wzrok.	Wszystkie	te	ograniczenia	mogą	
stanowić	bariery	komunikacyjne.	

Ze względu na zmiany fizyczne i psychiczne komunikacja z 
osobami starszymi wymaga dużo cierpliwości i czasu. W wielu 
przypadkach doświadczenie to może być frustrujące, ponieważ 
skuteczna komunikacja okazuje się niemożliwa. 
 
Należy jednak pamiętać, że istnieją techniki, które pomagają w 
owocnych interakcjach z osobami starszymi lub 
niesamodzielnymi. (Cuideo) 
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Przede	wszystkim	ważne	jest	zidentyfikowanie	zaistniałych	
barier	komunikacyjnych:	

   Choroby i patologie, takie jak demencja i choroba 
Alzheimera, mogą tworzyć uciążliwe bariery komunikacyjne. 
Choroby te są bardzo powszechne wśród starszych, i negatywnie 
wpływają na ich pamięć, a nawet mowę. Ważne jest, aby 
zdawać sobie sprawę z tego, jaki wpływ choroby i patologie 
mają na osobę, którą się opiekujesz. 
  

   Trudności językowe 
  

   Utrata pamięci, wzroku i słuchu 
  
(Cuideo) 
  
Nie należy jednak zapominać, że skuteczna komunikacja z 
osobami, którymi się opiekujesz, stymuluje ich i motywuje, a 
także poprawia jakość ich życia. 
  
Upewnij	się,	że	rozumiesz	ich	potrzeby	i	znasz	ich	ulubione	filmy	
oraz	zainteresowania	

Nie	zapominaj	o	ich	problemach	zdrowotnych 
  
Nie zapominaj, że nie mają oni takich możliwości jak Ty, więc 
może wymagać to od nich trochę więcej wysiłku, aby 
porozmawiać i zrozumieć co do nich mówisz. 
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Wyraźnie	wypowiadaj	słowa 
  
Biorąc pod uwagę to, że mogą oni mieć problemy ze słuchem, 
ważne jest, aby mówić tak wyraźnie, jak to możliwe. 
  
  
Dostosuj	okoliczności,	w	których	odbywa	się	
komunikacja 
  
Otoczenie, w którym się komunikujesz, jest ważne, ponieważ 
hałas jest jednym z najistotniejszych czynników interakcji. 
Upewnij się, że nie ma wokół żadnych hałasów, które mogłyby 
skutkować rozproszeniem uwagi. 
  
  
Dostosuj	głośność	swojego	głosu 
  
Ważne jest również jak głośno mówisz. Nie myl jednak 
mówienia dobrze z mówieniem głośno. Musisz nauczyć się 
dostosowywać swój głos w zależności od indywidualnych 
potrzeb każdej osoby, z którą wchodzisz w interakcję. 
  
  
Buduj	zdania	i	pytania	w	klarowny	sposób 
  
Dobra komunikacja zależy od tego, jak dokładnie rozumie Cię 
odbiorca. Podczas rozmowy z osobą starszą ważne jest, aby 
używać zdań o prostych i precyzyjnych strukturach. Jeżeli 
wydaje Ci się, że ktoś nie zrozumiał dokładnie tego co miałeś na 
myśli, warto przeanalizować jeszcze raz to co się powiedziało. 
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Bądź cierpliwy i uśmiechaj się 
  
(Cuideo) 
  
  
Co więcej, niejednokrotnie zdarza nam się zapominać jak 
duże znaczenie ma język niewerbalny w komunikacji. 
Głaskanie, uśmiech i uścisk sygnalizują czułość i 
spokój. Odpowiednie użycie języka niewerbalnego ułatwi 
komunikację i sprawi, że osoba poczuje się bardziej 
komfortowo. W kolejnych modułach zajmiemy się kwestią 
stresu opiekuna i syndromem wypalenia. Jeśli czujemy się 
zestresowani i nie jesteśmy w stanie właściwie zarządzać 
naszymi emocjami, nie uda nam się również prowadzić 
wzbogacającej i pozytywnej komunikacji. Dlatego ważne jest, 
aby nauczyć się dbać o siebie po to, aby lepiej dbać o 
innych. (Cuideo) 
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Kluczowe	kwestie	
   
  

   Emocje są biologicznymi i poznawczymi zjawiskami 
lub zdarzeniami, które mają konsekwencje 
społeczne, dlatego im więcej wiesz o swoich emocjach, tym 
łatwiej będzie je kontrolować w obliczu emocji osoby, którą się 
opiekujesz. 
  

   Ważne jest, aby opiekunowie rozumieli uczucia i 
emocje tych, którymi się opiekują. W związku z tym, należy 
zrozumieć z jakimi trudnościami przychodzi im się zmagać, 
oprócz ewentualnych emocji egzystencjalnych związanych z 
relacją opiekun-odbiorca. 
  

   Inteligencja emocjonalna jest niezbędna, aby być w 
stanie identyfikować, kontrolować i zarządzać własnymi 
emocjami, a także emocjami innych. 
  

   Opiekując się drugą osobą, nieustannie stawiasz 
sobie wyzwania, doświadczając różnych emocji, dlatego 
ważne jest, aby zarządzać nimi mądrze i skutecznie. 
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   Ze względu na zmiany fizyczne i 
psychiczne komunikacja z osobami starszymi wymaga dużo 
cierpliwości i czasu. Ważne jest, aby pamiętać, że skuteczna 
komunikacja z osobami, którymi się opiekujesz, stymuluje i 
motywuje ich, a także poprawia jakość ich życia. 
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Radzenie	sobie	ze	
stresem		
	
 

 
 

Treść i materiały video przygotowane przez Media Creativa, Bilbao, 
Hiszpania. Projekt i rozmieszczenie treści wykonane przez e-Training 
Solutions, Berlin, Niemcy. Ilustracje wykonane przez Borisa Luve. 
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Wstęp	

Jak	już	się	dowiedzieliśmy,	opieka	nad	osobą	starszą	lub	
niesamodzielną	bywa	trudna	i	często	jest	źródłem	stresu.	
Opieka	wiąże	się	z	emocjonalnym	i	fizycznym	obciążeniem	oraz	
wymaga	dużego	poświęcenia,	ponieważ	wpływa	na	sferę	
osobistą	opiekuna	(praca	i/lub	studia,	życie	rodzinne,	partner,	
zdrowie,	wypoczynek	i	czas	wolny).		

Jak już się dowiedzieliśmy, opieka nad osobą starszą lub 
niesamodzielną bywa trudna i często jest źródłem stresu. Opieka 
wiąże się z emocjonalnym i fizycznym obciążeniem oraz 
wymaga dużego poświęcenia, ponieważ wpływa na sferę 
osobistą opiekuna (praca i/lub studia, życie rodzinne, partner, 
zdrowie, wypoczynek i czas wolny). 

W przypadkach wspomnianych powyżej opiekun zagrożony jest 
zespołem stresu opiekuna (ZSO). ZSO występuje u osób, które 
były zaangażowane w długotrwałą pracę opiekuńczą z osobą 
starszą lub przewlekle chorą. Jak wyjaśniono wcześniej, 
rezygnują one niejednokrotnie ze swojego własnego życia, aby 
móc opiekować się drugą osobą. Takie bezgraniczne 
poświęcenie i przytłaczający ciężar odpowiedzialności mogą 
jednak prowadzić do frustracji, depresji, a nawet do 
poważniejszych konsekwencji. 

Moduł ten ma na celu zaprezentowanie wytycznych, 
wskazówek, strategii rozpoznawania i rozumienia czym jest 
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ZSO, oraz sposobów identyfikowania i obserwowania objawów 
stresu po to, aby wiedzieć, kiedy pojawia się potrzeba podjęcia 
kroków w celu zwalczania lub zapobiegania zespołowi stresu 
opiekuna. 

Oczekiwane	Efekty	Uczenia	się	

Po ukończeniu tego modułu: 
 

   będziesz dysponować wiedzą na temat Zespołu Stresu 
Opiekuna 
  

   będziesz w stanie rozpoznać typowe objawy ZSO 
  

   będziesz w stanie zauważyć pierwsze znaki zwiastujące 
ZSO 
  

   będziesz dysponować wiedzą na temat tego jak 
zapobiegać ZSO 
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Zespół	Stresu	Opiekuna	(ZSO)	
(CSS)	
  

 

‘Badania nad zarządzaniem stresem: Laboratorium terapii kociej’ 
 
 

Sprawowanie	opieki	może	być	satysfakcjonujące,	ale	może	
okazać	się	również	wyzwaniem.	W	środowisku	akademickim	
istnieje	szeroki	konsensus	co	do	potencjalnie	szkodliwych	
konsekwencji	stresującej	sytuacji,	którą	może	być	opieka	nad	
osobą	starszą.	

 
Opublikowano do tej pory dużą liczbę badań empirycznych na 
temat stresu i opieki nieformalnej. Dwie dekady temu profesor 
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Zarit, jeden z pionierów badań nad opieką, stwierdził jednak, że 
niezbędne są dalsze badania w tej dziedzinie. (Zarit, 1989) 

 

   	Definicja	opiekuna 
 
Opiekunowie to ci, którzy opiekują się osobami z chorobą, 
urazem lub niepełnosprawnością. 

Czasopismo Psicología y Salud opublikowało badanie, które 
wykazało, że 52% opiekunów biorących udział w badaniu 
cierpiało na zespół stresu opiekuna, 36% miało depresję, a 98% 
cierpiało na zaburzenia lękowe. 
  
Stres opiekuna jest powszechnym zjawiskiem wśród opiekunów, 
którzy są zagrożeni problemami zdrowotnymi i może wiązać się 
z depresją lub lękiem. Ale czym właściwie jest zespół stresu 
opiekuna?	
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Czym	jest	ZSO?	
  
 

 

“Kurczę, przydałby się jakiś kot, żeby się trochę rozerwać.” 
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Zambrano wymienia również inne czynniki, takie jak 
niewielka lub brak kontroli nad trudną sytuacją, wsparcie 
społeczne, płeć, typ osobowości lub szczególne potrzeby 
emocjonalne. 
 

 
 
  
Zespół stresu opiekuna (ZSO) jest zaburzeniem, które występuje 
u osób, które odgrywają rolę głównego opiekuna osoby 
niesamodzielnej.Charakteryzuje się on wyczerpaniem 
fizycznym i psychicznym. 
Pojawia się, gdy ludzie muszą stawić czoła nowym sytuacjom, 
na które nie są przygotowani, a które pochłaniają cały ich czas i 
energię. Ciągły stres (powtarzająca się sytuacja) w codziennej 
walce z chorobą wyczerpuje opiekuna zarówno fizycznie jak i 
psychicznie. 

Opiekunowie narażeni są na wyższy poziom tresu, mają mało 
czasu, aby poświęcić się swojej pracy, innym członkom rodziny 
lub przyjaciołom i mogą poczuć się przytłoczeni ilością 
pomocy i uwagi wymaganej przy opiece nad drugą osobą. 
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   Zgodnie	z	transakcyjną	lub	interakcyjną	
konceptualizacją	stresu	przez	Lazarusa	i	Folkmana	
(1984): 
 
“Stres jest dynamicznym procesem interakcji pomiędzy 
jednostką a środowiskiem, w którym czynnikami 
decydującymi są zarówno ocena stresującego wydarzenia w 
oczach jednostki, jak i strategie dostępne dla niej, aby sobie z 
nim poradzić.” 

Na efekty opieki nad osobą starszą lub niesamodzielną ma 
zatem wpływ ocena sytuacji przez opiekunów oraz dostępne do 
radzenia sobie z nią zasoby. 
 
W związku z tym, wydaje się oczywiste, że zdrowie opiekunów 
musi być traktowane priorytetowo, aby utrzymywać ich dobre 
samopoczucie niezbędne do realizowania opieki nad osobami 
niesamodzielnymi w skuteczny sposób. 
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Kto	jest	narażony	na	ZSO?	
  
 

 

“Czy ta praca ją zabiła?” 
  

Każdy	jest	podatny	na	zespół	stresu	opiekuna,	ale	zdarza	się	on	
częściej	wśród	kobiet,	które	mają	do	czynienia	z	następującymi	
sytuacjami:	

   Kiedy opiekują się ukochaną osobą, która potrzebuje 
stałej pomocy medycznej i nadzoru. 
  

   Kiedy opiekują się współmałżonkiem, są bardziej 
narażone na nadciśnienie, cukrzycę, wysoki poziom cholesterolu 
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oraz dwukrotnie bardziej narażone na choroby serca niż ci, 
którzy zapewniają opiekę innym krewnym, takim jak rodzice 
lub dzieci. 
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Przyczyny	Zespołu	Stresu	
Opiekuna	
  
 

 
Mówi	się,	że	główną	przyczyną	omawianego	zespołu	jest	ciągły	
stres	spowodowany	stałą	koniecznością	zapewniania	uwagi	
osobie	znajdującej	się	pod	opieką.	
 
Po kilku latach pracy w sektorze opieki wielu opiekunów 
zaczyna cierpieć z powodu zaburzeń fizycznych, emocjonalnych 
i społecznych, które mogą zachwiać równowagę wśród różnych 
aspektów ich pracy i życia osobistego, a także samego zdrowia. 
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Prawdą jest również to, że w pewnych przypadkach 
opiekunowie mają wysokie oczekiwania aco do swojego 
wpływu na stan zdrowia pacjenta. Mocno wierzą, że ich opieka 
pomoże poprawić jakość życia drugiej osoby, podczas gdy 
czasami jest to niemożliwe. 
 
W innych przypadkach brak kontroli nad sytuacją powoduje 
nasiloną frustrację związaną z brakiem pieniędzy, zasobów i 
umiejętności zarządzania, planowania i organizowania procesu 
opieki nad osobami starszymi. 

Ważne więc jest, aby pozostać realistą, zwłaszcza gdy pacjent 
cierpi również na problemy natury psychicznej. 
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Objawy	ZSO	
  
 

 

“Już dalej nie dam rady…” 
 
Opiekunowie	mogą	czuć	się	przytłoczeni	swoją	sytuacją	do	tego	
stopnia,	że	ich	zdrowie	emocjonalne	i	fizyczne	sięga	granic	
wypalenia	zawodowego.  
 
 
Opieka jest jednoznaczna z realizowaniem szeregu wymagań, 
zadań i wysiłków oraz z wynikającym z nich napięciem, które 
może mieć niepożądane konsekwencje zarówno w przypadku 
opiekunów, jak i wśród osób z ich otoczenia. 

Często osoby te mogą czuć się sfrustrowane. Praca opiekuna 
absorbuje ich do tego stopnia, że są zmuszone spędzać mniej 
czasu ze swoimi dziećmi, partnerem i przyjaciółmi lub przestać 
robić rzeczy, które lubili, co wywołuje u nich poczucie braku 
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wolności. Izolacja społeczna jest jednym z głównych 
zagrożeń dla samopoczucia opiekuna. 
 
Oprócz tego, często pojawia się poczucie bezradności i 
gniewu. Opiekun często czuje się opuszczony lub dostrzega, że 
inni członkowie rodziny zaniedbują problem i potrzeby 
opiekuńcze osoby niesamodzielnej. 
 
Taka kombinacja emocji, uczuć i myśli może bezpośrednio 
prowadzić do problemów psychicznych i fizycznych. 
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Jakie	Objawy	Można	
Łagodzić?		
  
 

 

Odpowiednia dawka kawy: 
1. Poniedziałek  2. Po piątkowej imprezie  3. Dzień przed egzaminem 

4. Zostało jeszcze 500km do przejechania  5. Sprawowanie opieki 

	

Bardzo	ważne	jest,	aby	identyfikować	znaki	ostrzegawcze	
poprzedzające	pojawienie	się	zespołu	stresu	opiekuna	i	
interweniować	z	wyprzedzeniem	zamiast	czekać,	aż	staną	się	
przewlekłe	i	nieodwracalne.	
 
Pojawienie się ZSO następuje stopniowo, dlatego ważne jest, 
aby identyfikować najczęściej pojawiające się objawy: 
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Objawy	fizyczne 
  
Zaburzenia snu, wyczerpanie, bóle mięśni, kołatanie serca, 
problemy z żołądkiem, podwyższony lub obniżony apetyt, 
nadmierne spożycie napojów alkoholowych, tytoniu i/lub leków 
nasennych lub uspokajających, zaniedbywanie swoich własnych 
potrzeb oraz chroniczne zmęczenie i utrata witalności. 
  
  
Objawy	emocjonalne 
  
Smutek i apatia, drażliwość i wahania nastroju, chwiejność 
emocjonalna, trudności w koncentracji, depresja, lęk, utrata 
pamięci, wysoki poziom stresu i/lub lęku, bezradność oraz 
poczucie winy. 
  
  
Objawy	społeczne 
  
Izolacja, brak zainteresowania działalnością społeczną i ludźmi, 
problemy zawodowe lub finansowe oraz zmiany w relacjach 
rodzinnych. 
 
  
  
  

  



	

	320	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

Etapy	ZSO	
  

 
 

“pieka nad naszym człowiekiem to ciężka praca.” 
  
	
Etap	1: 
Stawienie czoła nowej sytuacji 
  
W skutek nagłego i nieoczekiwanego uszkodzenia mózgu 
bliskiej osoby, jeden z członków jej rodziny przyjmuje rolę 
głównego opiekuna, czując się odpowiedzialnym za wszystko 
czego wymaga nowa sytuacja. 
  
  



	

	321	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

Etap	2: 
Nierównowaga pomiędzy potrzebami a zasobami 
  
Wkrótce daje się we znaki nierównowaga pomiędzy 
wymaganiami opieki nad niesamodzielnym bliskim a 
dostępnymi zasobami osobistymi i materialnymi dla opiekuna. 
Zmusza to opiekuna do nadmiernego wysiłku, który stopniowo 
go wyczerpuje. 
  
  
Etap	3: 
Reakcja na nadmierny wysiłek 
  
Na tym etapie mogą pojawić się następujące uczucia: niepokój, 
nerwowość, smutek, zmęczenie psychiczne i fizyczne, 
drażliwość, stres, nadmierna troska o to co może się wydarzyć, 
agresywne zachowania, napięcia z innymi opiekunami lub 
samotność. 
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Jakie	Konsekwencje	Niesie	
ZSO?	
  

 

“Panie doktorze, tak się zastanawiałem czy uganianie się za kotami to dobry 
sposób, żeby obniżyć poziom stresu…” 

| 
 
Long-term	Długotrwały	stres	wszelkiego	rodzaju,	w	tym	ZSO,	
może	prowadzić	do	poważnych	problemów	zdrowotnych,	
takich	jak:	

Depresja i chroniczny niepokój 
  
Kobiety częściej niż mężczyźni wykazują objawy lęku i 
depresji. Symptomy te zwiększają również ryzyko innych 
problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca czy udar 
mózgu. 



	

	323	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

Osłabiony	układ	odpornościowy 
  
Zestresowani opiekunowie mogą mieć słabszy układ 
odpornościowy niż osoby niebędące opiekunami. Osłabiony 
układ odpornościowy może sprawić, że szczepionki, takie jak te 
przeciw grypie, będą mniej skuteczne, a powrót do zdrowia po 
jakiejkolwiek operacji może potrwać dłużej. 
  
  
Podniesione	ryzyko	chorób	przewlekłych 
  
Wysoki poziom stresu, szczególnie w połączeniu z depresją, 
może zwiększać ryzyko problemów zdrowotnych, takich jak 
choroby serca, nowotwory, cukrzyca lub zapalenie stawów. 
  
  
Otyłość 
  
Stres powoduje przyrost masy ciała, który może prowadzić do 
otyłości. Otyłość zwiększa ryzyko innych problemów 
zdrowotnych, takich jak choroby serca, udar mózgu i cukrzyca. 
  
  
Problemy	z	pamięcią	krótkotrwałą	i	koncentracją 
  
Opiekunowie osób z chorobą Alzheimera są bardziej narażeni na 
problemy z pamięcią krótkotrwałą i koncentracją. 
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Jak	Radzić	sobie	z	ZSO?		
  
 

 

“Nie odnotowaliśmy do tej pory jakichkolwiek skarg odnośnie naszej nowej 
wodnej terapii antystresowej.” 

  

Pierwszym	krokiem	w	radzeniu	sobie	z	ZSO	jest	właściwa	
diagnoza.	

Obecnie dostępny jest oficjalny test, który pomaga dowiedzieć 
się, czy opiekun cierpi na ZSO. ZJest to test obciążenia 
opiekuna ZARIT.. Badanie to dostarcza informacji o stopniu, 
w jakim opieka nad osobą niesamodzielną wpływa na twoje 
fizyczne, psychiczne, ekonomiczne i społeczne samopoczucie 
oraz w jakim stopniu jesteś przeciążony. 



	

	325	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

Aby dowiedzieć się, jaki jest poziom obciążenia, wystarczy 
zsumować wyniki z każdego pytania, co da łączny wynik w 
przedziale od 22 do 110 punktów; im wyższy wynik, tym 
wyższy poziom obciążenia doświadczanego przez opiekuna. 
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Co	Należy	Robić?		
  
 

 

Z jakiegoś powodu dr Ursusow nie cieszył się zbytnią popularnością jako 
terapeuta w dziedzinie zarządzania stresem.. 

 
Według	ekspertów	pierwsza	reakcja	na	problem	jest	
najważniejsza,	dlatego	zawsze	trzeba	być	przygotowanym	na	
nowe	sytuacje:	
  

   Zaakceptuj to, że pojawił się problem 
  

   Omów postępy w opiece z krewnymi osoby 
niesamodzielnej lub innymi opiekunami 
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   Zaangażuj więcej osób w proces opieki 
  

   Staraj się promować aktywność wśród krewnych osoby 
niesamodzielnej, aby zachęcić ich do niezależności w opiece 
(aby Twoja pomoc nie była niezbędna 24/7) 
  

   Zaplanuj z wyprzedzeniem zarządzanie sytuacjami 
konfliktowymi w celu uniknięcia stresu 
  

   Pozytywne nastawienie działa na twoją korzyść; ważne 
jest, aby pozostać optymistą 
  
  
Oprócz powyższych wskazówek należy podjąć dalsze istotne 
kroki w celu złagodzenia ZSO i zapobieganiu problemom 
zdrowotnym. 
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Oto	kilka	sugestii,	które	pomogą	Ci	zapobiegać	
stresowi	opiekuna	lub	z	nim	sobie	radzić:	

1.	Odzyskaj	kontrolę 
  
Musisz postarać się o informacje odnośnie stanu zdrowotnego 
pacjenta i przejść odpowiednie szkolenie, aby być w stanie mu 
pomóc. 
  
  
Naucz	się	jak	lepiej	pomagać	innym 
  
Niektóre szpitale oferują zajęcia na temat opieki nad osobami 
cierpiącymi na określone dolegliwości. 
 

 
 
  
Poszukaj	pomocy	dla	opiekunów	w	swojej	społeczności 
  
Wiele społeczności oferuje opiekę dzienną dla dorosłych lub 
dodatkowe usługi, które mogą zapewnić ci krótką przerwę od 
obowiązków opiekuńczych. 
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Proś	o	pomoc	i	przyjmuj	ją 
  
Sporządź listę sposobów, w jakie inni mogą Ci pomóc i pozwól 
im wybrać takie, które im odpowiadają. 
  
  
2.	Nie	zapominaj	o	sobie	i	nie	trać	motywacji 
  
Aby dobrze opiekować się kimś innym, należy najpierw zadbać 
o siebie. 
  
  
Dołącz	do	grupy	wsparcia	dla	opiekunów 
  
Możesz dzielić się doświadczeniami, zasięgnąć wskazówek 
dotyczących opieki i otrzymywać wsparcie od innych osób 
stojących przed tymi samymi wyzwaniami co Ty. 
  
  
Bądź	zorganizowany 
  
Przygotowuj listy zadań do zrobienia i ustalaj codzienne ramy 
pracy. 
  
  
Poświęć	czas	dla	siebie 
  
Pozostań w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi i róbcie wspólnie 
rzeczy, które lubicie 
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3.	Nie	bój	się	zwrócić	do	profesjonalistów 
  
Ustal priorytety swojej pracy, nie próbuj robić wszystkiego tego 
samego dnia, sortuj zadania według tego jak pilnie należy je 
wykonać. 
  
  
Zadbaj	o	swoje	zdrowie 
  
Znajdź czas na aktywność fizyczną, dokonuj zdrowych 
wyborów żywieniowych i wysypiaj się. 
  
  
Kontaktuj	się	z	lekarzem	w	celu	regularnych	badań 
  
Pamiętaj, aby poinformować lekarza lub pielęgniarkę, że jesteś 
opiekunem. Powiedz mu również o wszelkich objawach, które 
ewentualnie zauważasz. 
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Strategie	Radzenia	sobie	z	
ZSO	
  
 

 

Jedyne co koń bitewny rycerza Henry’ego znosił naprawdę słabo to bitwy. 
 
Emocjonalne	i	fizyczne	wymagania	związane	z	opieką	mogą	
stresować	nawet	najbardziej	odporną	osobę.	

Dlatego bardzo ważne jest, aby korzystać ze wszystkich 
dostępnych zasobów i narzędzi pomagających w opiece nad 
ukochaną osobą. Oto kilka strategii, które mogą pomóc w 
radzeniu sobie z ZSO: 
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Poproś	o	pomoc	i	przyjmij	ją	
	
  

   Nie czekaj, aż będziesz musiał powiedzieć: “Dalej tego 
nie zniosę” 
  

   Jeśli potrzebujesz pomocy, otwarcie o nią poproś – nie 
czekaj na innych 
  

   Jasno określ, jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz 
  

   Poproś o radę lekarza w ośrodku zdrowia lub w lokalnym 
ośrodku pomocy 
  
  
	
Skup	się	na	tym	co	możesz	zaoferować	
	
  

   To normalne, że możesz mieć poczucie winy, ale trzeba 
zrozumieć, że nie istnieje opiekun “idealny”. Staraj się myśleć, 
że robisz wszystko, co w Twojej mocy i podejmujesz najlepsze 
możliwe decyzje 
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Wyznaczaj	sobie	realistyczne	cele	
	
  

   Podziel duże zadania na mniejsze etapy, które możesz 
wykonywać jeden po drugim. Wyznaczaj priorytety, sporządzaj 
listy i ustalaj codzienne ramy pracy 
  
 
Wyznacz	sobie	osobiste	zasady	zdrowego	trybu	życia	
	
  

   Prowadź zdrowy styl życia 
  

   Wysypiaj się. Brak snu wpływa powoli i niepostrzeżenie 
na nasze zdrowie 
  

   Ćwicz regularnie 
  
  
 
Organizuj	swój	czas	
	
  

   Przewiduj wszelkie trudności, które mogą się pojawić 
  

   Prowadź uporządkowane życie, tak aby odpowiednio 
zarządzać dostępnymi Ci zasobami 



	

	334	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

    Rób tylko tyle ile możesz: Opiekunowie często 
wykonują zadania, które osoba znajdująca się pod ich opieką 
może wykonywać samodzielnie, takie jak ubieranie się, jedzenie 
itp. Nie rób tego, ponieważ osoba ta przestanie je wykonywać 
sama i stanie się jeszcze bardziej niesamodzielna 
  
  
Bądź	asertywny	jako	opiekun	
	
  

   Masz prawo do poświęcenia czasu i zajęć sobie samemu, 
bez poczucia winy 
  

   Masz prawo do samodzielnego rozwiązywania 
problemów jeśli jesteś w stanie je rozwiązać, jak również masz 
prawo prosić o pomoc wtedy kiedy jej potrzebujesz 
  

   Masz prawo do bycia traktowanym z szacunkiem przez 
tych, u których szukasz porady i wsparcia 
  
  
Postaraj	się	o	wsparcie	społeczne	
	
  

   Staraj się pozostać w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi, 
którzy mogą zaoferować wsparcie emocjonalne bez oceniania 
Cię 
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   Nie izoluj się od innych 
  
 
Korzystaj	z	technik	relaksacyjnych:	istnieje	
kilka	technik	relaksacyjnych,	które	mogą	pomóc	
złagodzić	stres.	

  

   Wizualizacja (mentalne wyobrażanie sobie relaksującego 
i uspokajającego miejsca lub sytuacji) 
  

   Medytacja 
  

   Ćwiczenia oddechowe (skupienie się na głębokim 
oddechu i spowolnienie go) 
  

   Progresywne rozluźnianie mięśni (napinanie i 
rozluźnianie każdej z grup mięśni, zaczynając od jednej części 
ciała i przechodząc do kolejnych) 
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Kluczowe	Kwestie	
   

    Zespół stresu opiekuna (ZSO) jest zaburzeniem, 
które występuje u opiekunów osób starszych lub 
niesamodzielnych i pojawia się, gdy trzeba stawić czoła nowym 
wyzwaniom, na które nie są przygotowani, co pochłania cały ich 
czas i energię. Charakteryzuje się wyczerpaniem fizycznym i 
psychicznym. 
  

   Pojawienie się ZSO następuje stopniowo, dlatego 
ważne jest, aby zidentyfikować najczęstsze objawy, które mogą 
mieć naturę fizyczną, emocjonalną lub społeczną. 
  

   Dbanie o siebie jest konieczne, aby móc zapewnić 
odpowiednią pomoc ukochanej osobie i cieszyć się 
satysfakcją jaka może płynąć z bycia opiekunem. 
  

   Istnieją różne strategie, które mogą pomóc w 
radzeniu sobie z ZSO, i bardzo ważne jest, aby korzystać ze 
wszystkich dostępnych zasobów i narzędzi, które pomogą Ci 
w opiece nad ukochaną osobą. 
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Wypalenie,	
Depresja	oraz	
Wykluczenie	
Społeczne	u	
Opiekuna	
	

 
 

Treść i materiały video przygotowane przez Media Creativa, Bilbao, 
Hiszpania. Projekt i rozmieszczenie treści opracowane przez e-Training 
Solutions, Berlin, Niemcy. Ilustracje – Boris Luve. 
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Wstęp	

Przyjęcie	roli	opiekuna	dla	osoby	z	rodziny,	choć	godne	podziwu	
i	satysfakcjonujące,	może	okazać	się	również	niezwykle	
wyczerpujące	i	stać	się	przyczyną	wypalenia	i	depresji.	Opiekun	
musi	brać	na	siebie	odpowiedzialność	za	zaspokajanie	potrzeb	
osoby,	którą	się	opiekuje,	co	może	stawać	się	coraz	bardziej	
przytłaczające	i	w	rezultacie	powodować	wyczerpanie	
emocjonalne	i	fizyczne.	

Wypalenie ma wpływ na kilka sfer życia, takich jak praca, 
stabilność emocjonalna, kondycja fizyczna i zdrowie 
(zmęczenie, bóle mięśni, bóle głowy, lęk), a nawet może 
wywoływać negatywne uczucia, takie jak poczucie pustki. 

W związku z tym, celem tego modułu jest zaprezentowanie 
kompleksowego wglądu w tematy wypalenia, depresji i 
wykluczenia społecznego wśród opiekunów. Ponadto, ma on na 
celu dostarczenie wskazówek, które mogą pomóc w 
zidentyfikowaniu wczesnych objawów wypalenia zawodowego, 
depresji i wykluczenia społecznego, jak również przedstawienie 
strategii radzenia sobie z tego typu zagrożeniami. 

Istotne, poza tym, wydaje się wprowadzenie w złożony temat 
depresji wśród osób znajdujących się pod opieką. Depresja u 
osób starszych lub niesamodzielnych różni się w dużym stopniu 
od rodzaju depresji na jaką cierpią ludzie młodsi. W związku z 
tym, niezbędne jest, aby mieć jasny obraz tego, jak ta choroba 
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objawia się u osób, które otrzymują opiekę nieformalną. 
  
 
Oczekiwane	Efekty	Uczenia	się	

Po ukończeniu tego modułu: 
 

   Będziesz świadomy symptomów zwiastujących 
wypalenie, tak aby 
  

   Będziesz w stanie zapobiegać symptomom wypalenia 
  

   Będziesz rozumieć objawy wypalenia i depresji 
  

   Będziesz znać sposoby i metody łagodzenia wypalenia i 
depresji 
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Czym	Jest	Wypalenie	u	
Opiekuna?	
  
 

 

“urczę. . . nie mam już w ogóle energii...” 
  

Problem	wypalenie	u	opiekuna	został	po	raz	pierwszy	
zdefiniowany	w	1974	roku	przez	Freudenbergera,	gdy	
pracował	w	klinice	rehabilitacyjnej	dla	uzależnionych	
od	narkotyków	w	USA.	Zauważył	on,	że	wolontariusze	
często	przejawiali	wypalenie	i	demotywację	po	roku	
pracy	z	pacjentami	kliniki.	
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   Freudenberger	określił	wypalenie	jako: 
 
“Poczucie porażki i zmęczenia wynikające z nadmiernej 
eksploatacji energii, zasobów osobistych lub siły psychicznej 
pracownika.” (Freudenberger, 1974) 
 

   Maaslach	i	Jackson	zdefiniowali	je	jako: 
 
“Trójwymiarowy syndrom charakteryzujący się 
wyczerpaniem emocjonalnym, depersonalizacją i brakiem 
poczucia spełnienia.” (Maslach and Jackson, 1981) 

 
  
	
Wyczerpanie	emocjonalne 
  
Nadmierny wysiłek fizyczny i wyczerpanie emocjonalne, które 
następuje w wyniku ciągłych interakcji, których pracownicy 
doświadczają pomiędzy sobą oraz klientami. 
  
Depersonalizacja 
  
Ukształtowanie cynicznej postawy i reakcji wobec osób, którym 
pracownicy świadczą swoje usługi. 
  
Brak	spełnienia 
  
Utrata wiary w możliwość samospełnienia i pojawienie się 
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negatywnej wizji swojej osoby w wyniku, niejednokrotnie 
niezauważonych, nieprzyjemnych sytuacji. 
  
  
  
Jak już wspominaliśmy, życie opiekunów zmienia się 
radykalnie w wyniku przyjmowanej odpowiedzialności i 
wykazywanego poświęcenia, co powoduje poważną zmianę w 
jakości ich życia. Opiekun musi wziąć na siebie 
odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb osoby, którą się 
opiekuję, co z czasem może stawać się coraz bardziej 
przytłaczające. 
 
Wypalenie u opiekunów powoduje głębokie emocjonalne i 
fizyczne wyczerpanie z powodu ciągłego narażenia na bardzo 
wymagające warunki, które ostatecznie absorbują ich życie 
osobiste. Podlegają oni nieustannemu stresowi w wyniku 
nasilającej się choroby osoby znajdującej się pod ich opieką 
oraz w wyniku wykonywania monotonnych i powtarzalnych 
zadań. 
 
García Izquierdo (1991) zauważył, że wypalenie jest 
powszechnym problemem wśród osób pracujących z ludźmi. 
Wyczerpanie emocjonalne jest jednym z symptomów, które 
interakcja z innymi osobami powoduje u pracownika. Okres 
długotrwałego stresu jest bardzo szkodliwy dla opiekuna, który 
może doświadczać głębokiego poczucia frustracji i w efekcie 
ciężkiej depresji. 
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Jakie	Skutki	Ma	Wypalenie?	

	
 

 
 

Coś mi mówi, że ci kolesie w białych fartuchach nie dadzą sobie bez nas 
rady.” 

  
	
Wypalenie	ma	wpływ	na	kilka	obszarów,	takich	jak	
praca,	stabilność	emocjonalna,	kondycja	fizyczna	i	
zdrowie	(zmęczenie,	bóle	mięśni,	bóle	głowy	i	lęk). 
 
Uczucie pustki emoże pojawić się nawet, gdy opiekun nie 
sprawuje już opieki nad daną osobą – na przykład, dlatego że 
została ona przyjęta do domu opieki lub zmarła. Poczucie pustki 
może utrzymywać się latami, nawet po zakończeniu opieki. 
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Opiekunowie	dostrzegają,	że	ich	działalność	
zawodowa	stanowi	dla	nich	problem	w	kwestiach	
takich	jak:	

   samopoczucie psychofizyczne, sytuacja 
ekonomiczna (koszty opieki, takie jak adaptacja mieszkania, 
utrata dochodów po odejściu z pracy…) 
  

   i relacje społeczne, w tym pojawienie się konfliktów 
rodzinnych. 
  
  
Nie wpływa to natomiast na wszystkich w ten sam 
sposób. Osoby o niskiej odporności (niskiej zdolności do 
skutecznego przezwyciężania niekorzystnych sytuacji) wydają 
się cierpieć z powodu wypalenia w większym stopniu. Osoby 
z negatywną samooceną i niskim poczuciem własnej 
wartości również są bardziej narażone na syndrom wypalenia. 
 
  
  
 
  

  



	

	345	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

Oznaki	i	Symptomy	
Wypalenia	u	Opiekuna	
  

 
“Biedny Jasiek! Żaden węgielek nie powinien być poddawany takiemu 

naciskowi!” 
  

Wśród	przyczyn	i	czynników	ryzyka	związanych	z	
pojawieniem	się	wypalenia	u	opiekuna	pojawiają	się:	

   Stres i niepokój oraz niezdolność do relaksu 
  

   Depresja i słaby nastrój 
  

   Zmęczenie: brak energii i ciągłe wyczerpanie 
  



	

	346	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

   Frustracja, demotywacja i trudności z koncentracją 
  

   Drażliwość i częste wahania nastroju 
  

   Zaburzenia snu: senność, bezsenność, niezdolność do 
odpoczynku 
  

   Ciągła apatia, izolacja rodzinna i społeczna 
  

   Negatywne postawy i uczucia wobec chorego 
znajdującego się pod opieką, lub zaburzenia psychosomatyczne, 
takie jak: apatia, alergie, dolegliwości dermatologiczne, bóle 
głowy, bóle pleców, zaburzenia pracy żołądka, problemy z 
jelitami, itp. 
  

   Zwiększony lub zmniejszony apetyt 
  

   Bóle mięśni, kołatanie serca, problemy trawienne, 
migreny 
  

   Nadużywanie napojów alkoholowych i leków 
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Jak	Uniknąć	Wypalenia	u	
Opiekuna?	
  

 
“Z letniej depresji, do zimowej depresji...” 

In	W	tej	sekcji	uzyskasz	10	podstawowych	wskazówek	
dotyczących	zapobiegania	syndromowi	wypalenia	
zawodowego	opiekuna:	
	
Aby	odpowiednio	dbać	o	innych,	należy	najpierw	zadbać	o	
siebie 
  
Ważne jest, aby dobrze się odżywiać, wysypiać oraz 
wykonywać ćwiczenia fizyczne, które pozwalają rozładować 
nagromadzony stres. Jeśli masz jakiekolwiek problemy 
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zdrowotne, pamiętaj, żeby zadbać również o siebie i nie 
poddawać się, ponieważ spowoduje to utratę sił i pogłębienie 
wyczerpania. 
  
  
Poproś	o	pomoc	przy	osobie	starszej,	lub	innej	osobie	
niesamodzielnej,	która	znajduje	się	pod	Twoją	opieką	
	 
Nie dźwigaj całego ciężaru opieki. Czasami wyczerpanie 
spowodowane jest faktem, że opieka nad osobą niesamodzielną 
jest wykonywana przez tylko jedną osobę. Ważne jest, aby 
umieć poprosić o pomoc, zarówno członków rodziny, jak i 
profesjonalistów, którzy mogą zmniejszyć obciążenie pracą 
opiekuna. Porozmawiaj z resztą członków rodziny, aby wszyscy 
byli zaangażowani w odpowiedzialność za opiekę nad osobą 
niesamodzielną poprzez ustalenie czasu opieki lub podzielenie 
zadań. 
  
  
Promuj	autonomię	osoby	niesamodzielnej 
  
Konieczne jest zachęcenie osoby, którą się opiekujesz do 
samodzielnego wykonywania określonych czynności. Będzie to 
korzystne zarówno dla opiekuna, jak i osoby pozostającej pod 
jego opieką. W ten sposób, dajemy tej osobie autonomię, która 
pozwala im czuć się pewniej, a to stanowi z kolei wsparcie dla 
opiekuna lub członka rodziny, który sprawuje tę opiekę. 
  
  
Poszukaj	informacji	na	temat	opieki	domowej 
  
Nigdy nie powinieneś czuć się winny prosząc o pomoc. Pamiętaj 
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o złotej zasadzie: jeśli nie zadbasz o siebie, nie będziesz w stanie 
zadbać o osobę, o którą się troszczysz. 
  
  
Każdego	dnia	przeznacz	kilka	godzin	dla	siebie 
  
Zajmij się czynnościami, które zajmują uwagę; jednym z 
najlepszych sposobów walki ze stresem jest sport. Znajdź czas, 
aby poświęcić kilka godzin na czynności, które są dla Ciebie 
satysfakcjonujące. 
  
  
Utrzymuj	aktywne	relacje	osobiste	i	społeczne 
  
Pozostań w kontakcie ze znajomymi i współpracownikami – 
rozmowa z nimi pozwala pozostać w kontakcie ze światem 
zewnętrznym. 
  
  
Nie	próbuj	leczyć	się	na	własną	rękę 
  
Nie należy przyjmować leków mających łagodzić wypalenie bez 
recepty od lekarza. Leki przeciwdepresyjne mogą prowadzić do 
poważnego zatrucia, zaburzeń rytmu serca, a nawet konwulsji. 
  
  
Zwróć	się	o	pomoc 
  
Zwróć się do instytucji, w których możesz uzyskać dostęp do 
wsparcia od profesjonalistów i innych osób, które przechodzą 
przez tę samą sytuację co Ty (bierz udział w grupach wzajemnej 
pomocy). 
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Naucz	się	akceptować	sytuację 
  
Jeśli musisz żyć z chorobą bliskiej osoby, nie kwestionuj sensu 
swojej pracy. Tego rodzaju myśli prowadzą jedynie do 
wyczerpania psychicznego, frustracji i depresji. Naucz się 
akceptować chorobę i każdego dnia skupiaj się na drobnych 
zadaniach mających na celu osiągnięcie lepszego samopoczucia 
u pacjenta i siebie samego. Staraj się doceniać małe codzienne 
sukcesy i bądź dumny z pracy jaką wykonujesz opiekując się 
osobą starszą. 
  
  
Zachowaj	realistyczne	oczekiwania	odnośnie	stanu	osoby,	
którą	się	opiekujesz 
  
Całkiem możliwe, że pomimo całego Twojego wysiłku, choroba 
ukochanej osoby będzie stopniowo postępować. Może to 
prowadzić do poczucia bezradności i frustracji, a często również 
poczucia pustki i winy, jeśli ukochana osoba umiera. Nie 
obwiniaj się i pozostań realistą. 
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Wypalenie	a	Depresja:	Czym	
Jest	Depresja	u	Opiekuna?	
  
 

 

“Strasznie mnie rozłożyło – to chyba depresja.” 
 

   Depresję	zdefiniować	można	jako: 
 
“Jeden z rodzajów zaburzeń samopoczucia, polegający na 
obniżeniu nastroju, cechujący się zmiennym stopniem utraty 
zainteresowania lub trudnościami w doświadczaniu 
przyjemności w codziennych czynnościach, czemu 
towarzyszą różne objawy psychologiczne (smutek, wahania 
koncentracji, zaburzenia pamięci itp.) oraz objawy fizyczne 
(zmniejszone libido, anoreksja itp.)” 
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Samo sprawowanie opieki nie powoduje depresji, i nie wszyscy 
opiekunowie doświadczają negatywnych uczuć towarzyszących 
depresji. 
 
Jednak w swoich wysiłkach na rzecz zapewnienia najlepszej 
możliwej opieki członkowi rodziny lub przyjacielowi, 
opiekunom często zdarza się poświęcać własne potrzeby 
emocjonalne i fizyczne. Emocjonalne i fizyczne 
doświadczenia, przez które przechodzą przy sprawowaniu 
opieki, mogą wyrządzić krzywdę nawet najbardziej odpornym 
opiekunom. 
 
Wynikające z tego uczucia gniewu, niepokoju, smutku, 
izolacji i wyczerpania, oraz poczucie winy z powodu 
odczuwania tych emocji mogą stanowić duży ciężar. 
  
  
 

 
  
  



	

	353	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

Depresja	u	Osób	Starszych:	
Oznaki	i	Symptomy	
  
 

 

Za każdym razem, gdy pan Huxley czuł się przygnębiony, szedł popływać. 
	
Ludzie,	w	tym	osoby	starsze	i	niesamodzielne,	
doświadczają	depresji	na	różne	sposoby;	rodzaj	i	
stopień	objawów	mogą	się	różnić	w	zależności	od	
osoby,	jak	również	mogą	zmieniać	się	w	czasie. 



	

	354	

HomeCare		
Moduły	edukacyjne		

Szkolenie	online	dla	opiekunów	nieformalnych		
osób	starszych	w	domu	

www.homecareproject.eu	

Należy jednak pamiętać, że depresję u osób starszych lub 
niesamodzielnych można łatwo pomylić z objawami różnych 
innych chorób lub z efektami leków stosowanych w ich 
leczeniu. (Casarella, 2020) 
 
Początki depresji u osób starszych lub niesamodzielnych mogą 
mieć podłoże w różnych czynnikach, takich jak jedna lub więcej 
chorób przewlekłych (cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, 
choroba niedokrwienna serca, przewlekła obturacyjna choroba 
płuc (POChP), rak itp.). 

Prawdą jest również, że istnieją leki, które mają tendencję do 
wywoływania depresji. (ORPEA, 2019) 

Podsumowując, depresja u osób znajdujących się pod opieką 
musi być traktowana inaczej niż depresja u ludzi młodszych. U 
osób starszych wiąże się ona z podwyższonym ryzykiem chorób 
serca i ryzykiem śmierci z powodu jakiejkolwiek choroby, z 
którą muszą się oni zmagać. Ponadto, depresja zmniejsza 
zdolność osoby starszej do rehabilitacji lub powrotu do zdrowia. 
W skrócie – depresja znacznie zwiększa prawdopodobieństwo 
śmierci z powodu przechodzonych chorób. (Casarella, 2020) 
Ważne jest zatem, aby upewnić się, że osoby niesamodzielne są 
diagnozowane i leczone, nawet jeśli ich depresja jest łagodna. 
Może objawiać się ona na różne sposoby, które, jak wyjaśniono 
wcześniej, mogą pokrywać się z objawami innych chorób. 
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Objawy	te	mogą	obejmować:	

   Uczucie smutku, pustki lub braku nadziei 
  

   Utrata zainteresowania lub przyjemności przy 
wykonywaniu większości lub wszystkich normalnych czynności 
  

   Zaburzenia snu i zmiany rytmu snu 
  

   Zmęczenie i brak energii 
  

   Zmiana nawyków żywieniowych skutkująca 
niezamierzonym przyrostem lub utratą masy ciała 
  

   Niepokój, pobudzenie, drażliwość 
  

   Powolność w rozumowaniu, mowie lub ruchach ciała 
  

   Trudności w myśleniu, koncentracji, podejmowaniu 
decyzji lub zapamiętywaniu 
  

   Poczucie bezwartościowości 
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   Poczucie winy lub obwinianie się za rzeczy, za które nie 
jest się odpowiedzialnym 
  

   Ciągłe objawy fizyczne, które nie reagują na leczenie, 
takie jak bóle głowy, zaburzenia trawienia i przewlekły ból 
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Jak	Uniknąć	Depresji	u	Osoby	
Starszej	lub	Niesamodzielnej	
  

 

Jedna dawka, dwa razy dziennie. 
  
Nie	istnieje	uniwersalny	sposób	na	uniknięcie	depresji	
u	osób	znajdujących	się	pod	opieką,	ale	możesz	
zastosować	się	do	poniższych	sugestii,	które	z	
pewnością	zredukują	prawdopodobieństwo	jej	
wystąpienia.	(Msoluciona,	2020)	

Wsparcie	ze	strony	rodziny 
  
Rodzina odgrywa zasadniczą rolę w życiu codziennym osoby 
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starszej, która znajduje się na etapie nacechowanym poczuciem 
bezbronności, ograniczenia oraz zależności. Ważne jest, aby tej 
osoby słuchać i traktować ją z czułością. Czasami, drażliwość i 
obniżony nastrój, które pojawiają się u osób starszych są 
postrzegane jako sposób na zwrócenie uwagi i domaganie się 
współczucia. Ważne jest, aby spędzać ze starszą osobą czas i 
sprawiać, by czuła się zmotywowana i mogła przeżyć starość w 
dobrym samopoczuciu. 
  
  
Utrzymywanie	kontaktów	z	innymi	starszymi	lub	
niesamodzielnymi	osobami 
  
Wiele z takich osób nie ma żadnej bliskiej rodziny i dożywa 
starości samotnie. Takie okoliczności środowiska społecznego i 
rodzinnego danej osoby są oczywiście szkodliwe dla jej zdrowia 
psychicznego i emocjonalnego. Dlatego interakcja z innymi 
starszymi osobami dorosłymi jest bardzo korzystna dla zdrowia 
emocjonalnego wszystkich z osób biorących w niej udział, 
ponieważ pozostają one w swoim towarzystwie, a ponadto mogą 
dzielić się ze sobą wszelkimi obawami, uczuciami i problemami. 
  
  
Uczestnictwo	w	czynnościach	rekreacyjnych 
  
Aby zwalczyć objawy depresji, bardzo wskazane jest, aby 
uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych, takich jak warsztaty 
ogrodnicze, szycie, rękodzieło, ćwiczenia pamięci, czyli 
dowolnych aktywnościach, które sprzyjają stymulacji 
sensorycznej, emocjonalnej i psychicznej. 
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Ćwiczenia	fizyczne 
  
Ćwiczenia fizyczne, dwa lub trzy razy w tygodniu, są istotne dla 
poprawy nastroju i pobudzenia krążenia. Podczas uprawiania 
sportu uwalniane są endorfiny, a my czujemy się zrelaksowani i 
poprawia nam się samopoczucie. Upewnij się, że osoba, którą 
się opiekujesz regularnie chodzi na spacer lub popływać. 
  
  
Przestrzeganie	właściwej	i	zbalansowanej	diety 
  
Istnieje wiele produktów spożywczych, które ze względu na 
swoje składniki i właściwości mogą zapobiegać depresji u osób 
starszych. Na przykład: ryby bogate w tłuszcze, płatki owsiane, 
brązowy ryż i owoce bogate w witaminę C, takie jak cytryna, 
pomarańcza i kiwi. Bardzo korzystne jest również dodawanie 
imbiru do potraw, ponieważ pomaga on mózgowi uwalniać 
endorfiny. Pamiętaj – owoce to samo zdrowie. 
  
  
Spędzanie	czasu	na	zewnątrz	oraz	rozrywka 
  
Przy dobrej pogodzie ważne jest, aby osoby starsze chodziły na 
spacery po zielonych i słonecznych obszarach. Promienie 
ultrafioletowe wchłaniane przez nasze ciało powodują, że 
generujemy serotoninę, hormon, który sprawia, że czujemy się 
szczęśliwsi i bardziej zadowoleni. Z tego powodu ważne jest 
też, aby śmiać się i mieć pozytywne nastawienie każdego dnia. 
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Wykluczenie	Społeczne:		
Jak	Go	Uniknąć	
 

 
 

miała szczególny talent do unikania interakcji międzyludzkich. 
 

   	Terminu	„wykluczenie	społeczne”	używa	się	
w	kontekście: 
 
“Specyficznej sytuacji, będącej rezultatem narastającego 
procesu izolacji oraz zaniku więzi osobistych i społecznych, 
co bardzo utrudnia danej osobie lub grupie osób możliwość 
korzystania z zasobów dostępnych dla całego 
społeczeństwa.” (Subirats, 2004) 
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Zrozumienie	wykluczenia	społecznego	jest	możliwe	
tylko	wtedy,	gdy	zrozumie	się	złożoną	rzeczywistość	
tego	zjawiska:	

   Składa się ono ze wzajemnie powiązanych ze sobą 
wymiarów 
  

   Skutkuje ono kumulacją i utrzymywaniem się 
problemów i braków w wielu obszarach 
  

   Oznacza ono brak dostępu do zasobów i trudność w 
spełnianiu podstawowych potrzeb, które pozwalają na pełne 
włączenie się w społeczeństwo. 
  

   Oznacza ono brak uczestnictwa w dynamice 
społecznej 
  
  
Jeśli chodzi o opiekunów, nie jest to zaskakujące, że przy 
wysokim poziomie poświęcenia wymaganym do opieki nad 
osobą niesamodzielną, opiekunowie czują, że ma to wpływ 
na wszystkie inne obszary ich codziennego życia. 
Rzeczywiście, opieka ma duży wpływ na codzienne życie 
opiekunów i jest związana z różnego rodzaju problemami, które 
szczególnie dotykają opiekuna głównego. 
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Opiekunowie są dlatego czasami określani jako “niewidoczne 
ofiary lub niewidoczni pacjenci”. (Crespo López i in., 2008) 
 
Wykluczenie może wynikać z problemów z innymi 
członkami rodziny stanowiącymi źródło napięcia, ponieważ w 
większości przypadków generuje to znaczny dyskomfort. 
Posiadanie starszego krewnego, który potrzebuje pomocy, 
często odsłania stare konflikty rodzinne lub tworzy nowe. 
Jednym z najważniejszych problemów opiekunów głównych jest 
poczucie samotności i niezrozumienia, nawet wśród 
najbliższych krewnych (np. męża, żony, partnera itp.). (Crespo 
López i in., 2008) 
 
Czasami, opiekun staje się zależny od osoby, którą się opiekuje, 
ponieważ wielu opiekunów izoluje się od swojej sieci 
społecznej, żyjąc tylko i wyłącznie dla członka rodziny, 
którym się opiekują, co tworzy zamknięty system sprzyjający 
dalszemu wykluczeniu. (Crespo López i in., 2008) 
 
Poza tym, często zdarza się, że opiekunowie nie potrafią w 
pełni cieszyć się swoim wolnym czasem nawet wtedy gdy go 
mają, ponieważ poczucie winy jest jedną z największych 
przeszkód przy czerpaniu przyjemności w wolnych 
chwilach. (Hiszpański Czerwony Krzyż, n.d.) 
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Jak	Można	Zapobiec	
Wykluczeniu	Społecznemu?		
  

 

‘Shepperd’s Shiny White: Farba do wełny instant.’ 
  
Aby	uniknąć	wykluczenia	i	poczucia	samotności	oraz	
braku	zrozumienia,	ważne	jest,	aby	nie	zapominać	o	
poniższych	kwestiach:	

Ustal	priorytety	odnośnie	swoich	codziennych	zadań 
  
Aby móc sprawować opiekę nad bliskimi w jak najlepszy 
sposób; musisz czuć się pewny i silny. Dlatego ważne jest, aby 
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zarezerwować w swoich planach odrobinę czasu dla siebie. 
Musisz móc cieszyć się wolnym czasem i zajęciami, które 
dodają Ci energii i pomagają ci się zrelaksować. 
  
  
Nie	zaniedbuj	swoich	potrzeb	fizycznych 
  
Staraj się ćwiczyć co najmniej pół godziny dziennie; możesz 
uprawiać swój ulubiony sport lub wybrać się na spacer. Oprócz 
tego, staraj się dobrze wysypiać. Uważa się, że siedem godzin to 
średnia ilość czasu potrzebnego na dobry sen u osoby dorosłej. 
Upewnij się również, że Twoje nawyki żywieniowe są 
odpowiednie i nie lekceważ diety. 
  
  
Dbaj	o	zdrowie	duchowe	i	psychiczne 
  
Aby sprawdzać się jako opiekun, musisz zaspokajać swoje 
potrzeby w różnych wymiarach. Znajdź czas na hobby i 
spotkania towarzyskie oraz nie zapominaj o dbaniu o siebie. 
  
  
Proś	o	pomoc	jeśli	jej	potrzebujesz 
  
Istnieje wiele grup wsparcia, które mogą pomóc ci w roli 
opiekuna, a oprócz tego, mogą one pozwolić Ci na nawiązanie 
nowych kontaktów i znajomości. 
 
Prestige Nursing Care, 2019 
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Kwestie	Kluczowe	
  

   Życie opiekuna zmienia się radykalnie w skutek 
wymaganej odpowiedzialności i poświęcenia, co powoduje 
poważną zmianę w jakości jego życia. W konsekwencji jest on 
zagrożony ryzykiem wypalenia, które powoduje głębokie 
emocjonalne i fizyczne wyczerpanie podczas życia z osobą 
niesamodzielną i opieki nad nią. Ważne jest, aby potrafić 
rozpoznać jego objawy, i móc mu w porę zapobiec. 
  

   Samo sprawowanie opieki nie powoduje depresji, i nie 
wszyscy opiekunowie doświadczają negatywnych uczuć 
towarzyszących jej. Jednak w swoich wysiłkach na rzecz 
zapewnienia najlepszej możliwej opieki członkowi rodziny lub 
przyjacielowi, opiekunom często zdarza się poświęcać własne 
potrzeby emocjonalne i fizyczne. 
  

   Depresja u osób starszych lub niesamodzielnych 
jest dość powszechnym zjawiskiem, które często mylone jest z 
innymi dolegliwościami, dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę 
na objawy, które są typowe dla depresji. 
  

   Przy wysokim poziomie poświęcenia wymaganym do 
opieki nad osobą niesamodzielną, opiekunowie czują, że ma to 
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wpływ na wszystkie inne obszary ich codziennego życia, co 
może ostatecznie prowadzić do wykluczenia społecznego. 
Dlatego ważne jest, aby najpierw zadbać o siebie, po to by 
móc zapewnić odpowiednią pomoc ukochanej osobie. 
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