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Sta rze je my się! Nie tyl ko każ dy z osob na,
ale też ja ko spo łe czeń stwo. Głów ny Urząd Sta -
ty stycz ny pro gno zu je, że w 2050 r., oso by w wie -
ku 65 lat i wię cej bę dą sta no wić już 33 proc. ogól -
nej licz by lud no ści Pol ski, pod czas gdy obec nie
od se tek ten wy no si „za le d wie” 15 proc. 

Opieka nad osobami starszymi to ciężka praca,
obciążająca fizycznie, jak i psychicznie. Dlatego
często prowadzi u ich opiekunów do wypalenia
i depresji. Dowiedz się, czy można tego uniknąć
i dlaczego opiekun musi działać jak detektyw.

Wsku tek tak szyb kie go i du że go wzro stu
licz by se nio rów, nie tyl ko la wi no wo wzro śnie 
w Pol sce za po trze bo wa nie na le ka rzy ge ria -
trów, ale tak że i na opie ku nów osób star szych.
W prak ty ce, ozna cza to, że co raz wię cej Po la ków
bę dzie mu sia ło wziąć na sie bie cię żar opie ki nad
se nio ra mi lub w ja kiś in ny spo sób ze tknie się 
z tym pro ble mem – w swo jej ro dzi nie lub naj -
bliż szym są siedz twie. 

Kto opie ku je się se nio ra mi w Pol sce? 
Oko ło 85 proc. opie ku nów osób star szych

w na szym kra ju sta no wią ich bli scy (tzw. opie -
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Jak opiekować się
seniorem i nie zwariować 
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ku no wie na tu ral ni), naj czę ściej ko bie ty, pod czas
gdy np. w Niem czech więk szość sta no wią opie -
ku no wie za wo do wi, nie spo krew nie ni z oso bą star -
szą.

Eks per ci ostrze ga ją, że opie ka nad oso ba -
mi star szy mi to nie prze lew ki. O tym, jak ogrom -
ny jest to wy si łek, naj le piej świad czy fakt, że więk -
szość opie ku nów, prę dzej czy póź niej, do świad -
cza zwią za ne go z tym kry zy su lub wy czer pa nia. 

– Opie ka nad oso ba mi star szy mi to bar -
dzo cięż ka pra ca, ob cią ża ją ca za rów no fi zycz -
nie, jak i psy chicz nie, dla te go czę sto pro wa dzi
u opie ku nów do syn dro mu wy pa le nia. W efek -
cie prze wle kłe go stre su opie ku no wie czę sto
do świad cza ją de pre sji, za bu rzeń lę ko wych, za -
bu rzeń snu, a tak że róż ne go ro dza ju ob ja wów
so ma tycz nych, ta kich jak bó le na pię cio we (gło -
wy, ser ca, krę go słu pa), czy pro ble my ga strycz -
ne (nie straw ność, wrzo dy żo łąd ka) – wy li cza
Iwo na Przy by ło, do świad czo na spe cja list ka pie -
lę gniar stwa ane ste zjo lo gicz ne go i in ten syw nej
opie ki, któ ra szko li opie ku nów osób star szych 
w Aka de mii Opie ku nów i współ pra cu je z licz ny -
mi pla ców ka mi zaj mu ją cy mi się opie ką nad
oso ba mi star szy mi. 

Jak unik nąć wy pa le nia 
Iwo na Przy by ło pod kre śla, że naj bar dziej

za gro że ni wy pa le niem są opie ku no wie, któ rzy zaj -
mu ją się oso bą star szą w po je dyn kę, bez żad ne -
go re gu lar ne go wspar cia z ze wnątrz. Pa ra dok sal -
nie, ta cy opie ku no wie czę sto jed nak nie ak cep -
tu ją po mo cy, bo uwa ża ją, że sa mi zro bią wszyst -
ko naj le piej. Skut ki te go są opła ka ne. 

– Nie ste ty, u więk szo ści opie ku nów już 
po 3-6 mie sią cach sta łej, in ten syw nej opie ki nad
oso bą star szą do cho dzi do wy pa le nia – wy czer -
pa nia psy cho fi zycz ne go. Wte dy, w sy tu acji
awa ryj nej, z re gu ły ro dzi na ro bi „zrzut kę” i za -
trud nia pro fe sjo nal ne go opie ku na, ale praw da
jest ta ka, że pro fe sjo nal nych opie ku nów osób
star szych w Pol sce bra ku je. Czę sto wy bie ra ją
pra cę za gra ni cą, za du żo lep sze pie nią dze – mó -
wi Iwo na Przy by ło.

Eks pert ka do da je, że do złe go sta nu psy -
chicz ne go opie ku nów na tu ral nych, po za prze wle -
kłym stre sem i zmę cze niem, przy czy nia się też
„syn drom nie uświa do mio nej stra ty”, któ ry jest
sta nem zbli żo nym do ża ło by.  

– Do sko na le opi sa ła go Pau li ne Boss 
w swo jej książ ce „Ko cha jąc oso bę z de men cją”.
Syn drom ten po le ga na tym, że opie ku no wie
pod świa do mie czu ją się tak, jak by już stra ci li
bli ską oso bę cho ru ją cą na de men cję. Czę sto po -
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wta rza ją, że to bar dzo trud ne wi dzieć, jak
oso ba ta ka sta je się z dnia na dzień kimś in nym.
War to wie dzieć, że są już spe cjal ne te ra pie 
dla ta kich osób – wyjaśnia Iwo na Przy by ło.

Co za tem na tu ral ni opie ku no wie osób star -
szych mo gą zro bić, że by unik nąć wy pa le nia? Jed -
ną z naj waż niej szych wska zó wek dla ta kich
osób jest do pro wa dze nie do sy tu acji, w któ rej nie
bę dą bra ły na swo je bar ki za du żo.

– Opie ku no wie po win ni po sta rać się za -
po bie gać wy pa le niu, po przez stwo rze nie szcze -
gó ło we go pla nu opie ki i roz ło że nie jej na więk -
szą licz bę osób. Naj le piej, je śli wspar cie 
ze stro ny in nych osób jest re gu lar ne, to zna czy
od by wa się za wsze o sta łych po rach i w te sa -
me dni ty go dnia. Wte dy opie kun mo że zro bić coś
dla sie bie. Bez ta kiej od skocz ni trud no jest wy -
trwać – pod kre śla instruktorka. 

Przy kła dem cie ka we go roz wią za nia te go
pro ble mu, pły ną cym z in nych kra jów, ta kich jak
Szwe cja czy Szwaj ca ria, jest two rze nie sie ci po -
mo cy są siedz kiej dla opie ki nad star szy mi. 

– Ta kie roz wią za nia są szcze gól nie po -
trzeb ne w mia stach, bo na wsi wciąż jesz cze 
z re gu ły funk cjo nu ją ro dzi ny wie lo dziet ne i wie -
lo po ko le nio we, w któ rych jest po pro stu wię cej
osób do po mo cy – dodaje Iwo na Przy by ło.
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Du żym pro ble mem i przy czy ną wie lu trud -
no ści jest też brak wy star cza ją cej wie dzy opie -
ku nów na te mat te go, jak do brze zor ga ni zo wać
ta ką opie kę, a tak że na te mat istot nych zmian za -
cho dzą cych w or ga ni zmie, psy chi ce i za cho wa -
niu osób star szych, zwłasz cza tych z de men cją. 

– Le ka rze pro wa dzą cy, w związ ku z du -
żą licz bą pro ce dur, czę sto nie ma ją wy star cza -
ją co du żo cza su, by opie ku na me ry to rycz nie
przy go to wać do tak wy ma ga ją ce go za da nia, ja -
kim jest opie ka nad oso bą leżącą. A ta ka wie -
dza jest ko niecz na cho ciaż by dla te go, by wie -
dzieć, że mo że na le ży ku pić spe cjal ne, me dycz -
ne łóż ko al bo wpro wa dzić w do mu za bez pie cze -
nia, nie tyl ko przed upad ka mi, ale tak że przed
ucie ka niem z do mu, co nie ste ty rów nież się zda -
rza – mó wi instruktorka.

Gdzie szu kać ra dy i po mo cy
Kie dy opie kun oso by star szej nie jest w sta -

nie uzy skać kon kret nych i prak tycz nych po rad
od le ka rzy, to mo że po szu kać po mo cy m.in. w jed -
nej z dzia ła ją cych w kra ju grup wspar cia dla opie -
ku nów. Or ga ni zu ją je np. dzien ne do my opie ki
dla osób z de men cją, a tak że or ga ni za cje po za -
rzą do we, ta kie jak Ca ri tas czy sto wa rzy sze nia zaj -
mu ją ce się cho ry mi na Al zhe ime ra. 

– War to też wie dzieć o moż li wo ści sko rzy -
sta nia ze wspar cia opie ku nów z PCK, któ rzy jed -
nak z re gu ły przy cho dzą do do mów osób star -
szych na nie wię cej niż kil ka go dzin w ty go dniu.
Je śli oso ba star sza z po wo du sta nu swo je go
zdro wia speł nia okre ślo ne kry te ria, to mo że też

R E K L A M A

li czyć na wi zy ty do mo we pie lę gniar ki śro do wi -
sko wej, w ra mach służ by zdro wia. Ta kie pie lę -
gniar ki od wie dza ją jed nak cho rych, tyl ko by wy -
ko nać kon kret ne pro ce du ry np. zmie nić opa tru -
nek na od le ży nie, pod łą czyć kro plów kę czy
zro bić za strzyk – in for mu je Iwo na Przy by ło.

Se nior z de men cją
Eks pert ka przy zna je, że naj więk szych pro -

ble mów swo im opie ku nom przy spa rza ją se nio -
rzy cier pią cy na de men cję. Zaj mo wa nie się ni -
mi wy ma ga nie tyl ko spraw no ści cia ła, ale też
czuj no ści, by stro ści umy słu i wy obraź ni jak 
u Sher loc ka Hol me sa. Dla cze go? 

– Do bry opie kun mu si być jak de tek tyw,
bo bar dzo czę sto zda rza się, że róż ne nie ty po -
we za cho wa nia osób z de men cją, ta kie jak
apa tia, lęk i wy ni ka ją ca z nie go agre sja, ma ją
nie oczy wi ste przy czy ny. Czę sto ma ją zwią zek
z kon kret ny mi pro ble ma mi zdro wot ny mi, jak
np. in fek cja ukła du mo czo we go. Oso ba z de men -
cją czę sto nie bę dzie po tra fi ła wska zać miej sca
dys kom for tu czy po wie dzieć nam o tym, że ją
coś bo li. My wi dzi my np. drep ta nie przy to a le -
cie czy dra pa nie w oko li cach in tym nych lub sły -
szy my krzy ki czy też zma ga my się z wę dro wa -
niem. Dzię ki od po wied niej wie dzy mo że my ta -
kie za cho wa nia „od ko do wać” i sku tecz nie po -
móc cho re mu – pod kre śla ekspertka.  

In ny przy kład. Se nior na gle, bez wy raź ne -
go po wo du, sta je się agre syw ny i choć usil nie szu -
ka my przy czy ny, to jed nak nie mo że my jej zna -
leźć. Skąd u nie go ta na gła złość? 
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– Po wo dem te go mo że być po pro stu fakt,
że zbyt moc no za ci snę li śmy mu pa sek u spodni.
Ty le, że je mu trud no jest to wy ra zić, bo ma pro -
ble my z ko mu ni ka cją czy wspo mnia nym już lo -
ka li zo wa niem źró dła dys kom for tu – pod po wia -
da Przy by ło. 

War to też wie dzieć, że oso by z de men cją czę -
sto gu bią się we wła snym do mu. 

– Czę sto błą dzą szu ka jąc cho ciaż by je dze -
nia, co dzie je się rów nież w no cy, po nie waż oso -
by te ma ją pro blem z orien ta cją w cza sie i nie
wie dzą czy jest dzień czy noc. Wie dząc o tym,
moż na im bar dzo pro sto po móc i jed no cze śnie
uchro nić przed upad ka mi czy in ny mi kon se -
kwen cja mi. Do brym roz wią za niem w tej sy tu -
acji jest po zo sta wia nie cze goś do pi cia i je dze -
nia na wi do ku, w sta łym miej scu, np. na sto licz -
ku ko ło łóż ka – ra dzi instruktorka. 

Po nad to, oso by z de men cją mo gą nie po -
zna wać sie bie w lu strze. 

– W związ ku z tym czę sto bo ją się od bi cia
„ko goś”, ko go wi dzą. To mo że po wo do wać

róż ne pro ble my, np. z wej ściem do ła zien ki czy
ką pie lą. Za sło nię cie lu stra lub je go prze nie sie -
nie w in ne miej sce mo że po móc. Znam hi sto rię
pew nej pa ni, któ ra nie chcia ła się ką pać i przez
wie le ty go dni sta no wi ło to dla opie ku nów
ogrom ny pro blem, aż do cza su kie dy zro zu mie -
li w czym pro blem i zdję li lu stro w ła zien ce, któ -
re wi sia ło na wprost wan ny – mó wi Przy by ło. 
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AEks pert ka pod kre śla, że obok zor ga ni zo wa nia od po -
wied niej opie ki, klu czo wą spra wą w od nie sie niu do osób
z de men cją jest jak naj szyb sze, do kład ne jej zdia gno zo wa -
nie i włą cze nie od po wied nie go le cze nia.

– Dzię ki te mu moż na opóź nić wy stą pie nie wie lu ob -
ja wów i zmi ni ma li zo wać ry zy ko szyb kie go ich na ra sta -
nia. Czę sto pro po no wa ne jest, rów nież przez spe cja li stów,
roz wią zy wa nie krzy żó wek – ja ko spo sób na „wal kę” z po -
stę pu ją cy mi de fi cy ta mi po znaw czy mi, z ja ki mi spo ty ka -
my się u cho rych z de men cją – nie ste ty mo że nie wy star -
czyć – podkreśla ekspertka.

Po za le ka mi, po trzeb na jest re gu lar na i uroz ma ico na
ak ty wi za cja cho re go po przez an ga żo wa nie go w róż ne go ro -
dza ju za ję cia, za rów no in dy wi du al ne, jak i w to wa rzy stwie.
Naj le piej zgod ne z je go za in te re so wa nia mi i pre fe ren cja -
mi. 

Eks pert ka przy po mi na, że źró dłem róż nych nie prze -
wi dzia nych pro ble mów mo że być zbyt du ża licz ba przyj mo -
wa nych przez se nio ra le ków i zwią za ne z tym in te rak cje czy
dzia ła nia nie po żą da ne. Wówczas war to udać się po po moc
do le ka rza. 

Ja cy se nio rzy naj bar dziej po trze bu ją opie ku nów? 
– Sta łej opie ki i wspar cia wy ma ga ją przede wszyst -

kim oso by z de men cją, któ rej naj częst szą przy czy ną
wciąż po zo sta je cho ro bą Al zhe ime ra. Od po wied niej opie -
ki po trze bu ją rów nież oso by z cho ro bą Par kin so na,
stward nie niem roz sia nym, po prze by tym uda rze mó zgu
lub za wa le mię śnia ser co we go, z nie wy dol no ścią krą że -
nia, cho re on ko lo gicz nie, z róż ne go ro dza ju nie peł no spraw -
no ścia mi, a tak że prze wle kle cho rzy psy chicz nie – wy li -
cza Iwo na Przy by ło.W Pol sce, po dob nie zresz tą jak w Niem -
czech, pre fe ro wa na jest opie ka do mo wa nad se nio ra mi, przy -
naj mniej tak dłu go, jak to moż li we. Tyl ko oko ło 25 proc.
se nio rów w Pol sce prze by wa w do mach opie ki . Więk szość
z nich to pla ców ki pu blicz ne, pod le ga ją ce pod miej skie ośrod -
ki po mo cy spo łecz nej. Po nad to, nie wiel ki od se tek pol skich
se nio rów prze by wa w ho spi cjach. Na le ży jed nak pa mię tać,
że ho spi cja są wy spe cja li zo wa ne głów nie w świad cze niu opie -
ki na rzecz pa cjen tów z roz po zna ną cho ro bą no wo two ro -
wą. In ne cho ro by, któ re kwa li fi ku ją do opie ki pa lia tyw nej,
zo sta ły za war te w Roz po rzą dze niu Mi ni stra Zdro wia. Są to:
AIDS, ukła do we cho ro by za ni ko we ukła du ner wo we go, na -
stęp stwa cho rób za pal nych ośrod ko we go ukła du ner wo we -
go, nie wy dol no ści ukła du od de cho we go, kar dio mio pa tie,
owrzo dze nia od le ży no we.

Są też pry wat ne pla ców ki, któ re zaj mu ją się oso ba mi
star szy mi. Za pew nia ją se nio rom ca ło do bo wą opie kę pie -
lę gniar ską, opie kę le kar ską i re ha bi li ta cyj ną. Naj czę ściej star -
sze oso by miesz ka ją w jed no lub dwu oso bo wych po ko jach
z ła zien ka mi. Od płat ność za ta ką usłu gę to po nad 2 tys. zł
mie sięcz nie.

Źródło: zdrowie.pap.pl
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