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Dłu go trwa łe unie ru cho mie nie
Choć ak tyw ność fi zycz na w po de szłym wie -

ku by wa pro ble mem, pa ra dok sal nie wte dy wła -
śnie trze ba za dbać o nią szcze gól nie. Do ty czy
to tak że osób, któ re w na stęp stwie cho rób są
czę ścio wo lub cał ko wi cie unie ru cho mio ne. Po -
moc ne mo gą oka zać się od po wied nie ma sa że
oraz gim na sty ka koń czyn, by za po bie gać zmia -
nom sta wo wo -mię śnio wym i przy kur czom koń -
czyn.

– Dłu go trwa łe unie ru cho mie nie pa cjen ta
wpły wa ne ga tyw nie na je go stan zdro wia

–mó wi Be ata Drza zga z Cen trum Me dycz ne go
Be ta Med w War sza wie. – Or ga nizm od czu wa
ogól ne osła bie nie, spa dek na pię cia mię śni bądź
cał ko wi ty ich za nik, po ja wia ją się od le ży ny,
in fek cje dróg od de cho wych czy ukła du wy dal -
ni cze go. Bar dzo istot na jest tu po moc dru giej
oso by, naj czę ściej człon ka ro dzi ny. To waż ne,
by ro dzi ny pa cjen tów wie dzia ły, jak na le ży się
ni mi opie ko wać, gdy wró cą po le cze niu do do -
mów.

Jed nym z naj po waż niej szych pro ble mów
zdro wot nych osób star szych są upad ki. War to
zro bić wszyst ko, by im za po bie gać, a za tem za -
dbać o bar dzo do bre oświe tle nie (se nio rzy po -
trze bu ją sil niej sze go świa tła niż lu dzie mło dzi),
usu nię cie chod ni ków, na któ rych moż na się po -
śli zgnąć, za mo co wa nie po rę czy. W za cho wa niu
rów no wa gi po ma ga ją ćwi cze nia po sta wy, a tak -
że spe cjal ny tre ning wsta wa nia, by nie do szło

Pięć zasad 
pielęgnacji osób starszych

Sta rze nie się – to naj czę ściej stop nio wa utra ta
spraw no ści fi zycz nej, a czę sto rów nież psy chicz -
nej. Zwy kle do cho dzi do te go do dat ko we utrud -
nie nie – wie lo cho ro bo wość. Za wsze jed nak moż -
na za po biec wie lu nie ko rzyst nym zda rze niom
i zmi ni ma li zo wać do le gli wo ści.

fot. AdobeStock

WS58_senior:WS  2021-02-12  12:39  Page 8



SENIOR  |   9

do upad ku w ra zie pio ni za cji cia ła. Ze staw od -
po wied nich ćwi czeń (fil my in struk ta żo we) zna -
leźć moż na na stro nie Kra jo wej Izby Fi zjo te ra -
peu tów.

Uni kaj od le żyn
Bar dzo czę stym skut kiem dłu go trwa łe go

unie ru cho mie nia oso by cho rej są od le ży ny.
Moż na nie do pro wa dzić do ich po wsta nia, choć
wy ma ga to wie le pra cy.

Od le ży ny two rzą się dla te go, że przez unie -
ru cho mie nie ca łe go cia ła skó ra na ra żo na jest
na cią gły ucisk i tar cie, a po nie waż to za bu rza
krą że nie, tkan ki są go rzej od ży wio ne. Wów czas
po wsta ją ra ny, któ re – m.in. z tego po wo du,
że za bu rzo ne jest krą że nie – trud no się go ją.
Stąd ko niecz ne są jak naj częst sze zmia ny po zy -
cji oso by le żą cej (by skó ra nie by ła uci ska na
przez dłu go czas w tym sa mym miej scu), okle -
py wa nie w ce lu po bu dze nia krą że nia, na cie ra nie
spe cjal ny mi kre ma mi i ma ścia mi naj le piej
co oko ło dwie go dzi ny, co tak że po zwa la unik -
nąć uci sku na skó rę i po bu dza krą że nie.

War to jed nak po znać pra wi dło we tech ni -
ki zmia ny po zy cji oso by le żą cej, aby nie uszko -
dzić jesz cze bar dziej de li kat nej skó ry. W przy -
pad ku osób sta le le żą cych do sko na le spraw dza ją
się ma te ra ce prze ciw o dle ży no we. Le cze nie od -
le żyn jest bar dzo bo le sne i dłu go trwa łe, dla te go
le piej za po bie gać ich po wsta wa niu. War to być
w sta łym kon tak cie z le ka rzem i pie lę gniar ką.

Trud no w tym miej scu nie wspo mnieć
o ogrom nym zna cze niu sto so wa nia wy so ko biał -

ko wej die ty w przy pad ku za gro że nia lub ist nie -
ją cych od le żyn. Zna czą co spo wal nia ona ich po -
ja wia nie się oraz wspo ma ga pro ces go je nia. 

Za dbaj o wła ści we ży wie nie 
W ogó le w pro ce sie le cze nia i pie lę gna cji

oso by star szej bar dzo du żą ro lę od gry wa od po -
wied nia die ta, bo wiem wraz z wie kiem zmie nia
się za po trze bo wa nie or ga ni zmu na skład ni ki
od żyw cze. Die tę na le ży ukła dać zgod nie z trze -
ma za sa da mi: re gu lar ne spo ży wa nie po sił ków,
róż no rod ność do bo ru pro duk tów i po traw oraz
rów no wa że nie bi lan su ener ge tycz ne go. Pa mię -
tać na le ży przy tym, że nie od po wied nio przy go -
to wa na i prze cho wy wa na żyw ność na ra ża se nio -
ra na np. zaburzenia po kar mo we.

– Przede wszyst kim na le ży po sta wić
na die tę ła two straw ną, a sa me po sił ki po win -
ny być zbi lan so wa ne i ła twe do spo ży cia
– zwra ca uwa gę Be ata Drza zga. – Du żą ro lę
od gry wa biał ko, któ re go or ga nizm po trze bu je
pod czas re kon wa le scen cji, a któ re od bu do wu -
je tkan ki, oso cze i ko mór ki od por no ścio we. Od -
po wied nia po daż biał ka umoż li wia tak że sku -
tecz ną wal kę z pro ce sem sar ko pe nii, czy li
za ni ku mię śni, zwią za nym z wie kiem po de -
szłym. Biał ko po win no być peł no war to ścio we
i ła twostraw ne. Du że zna cze nie ma ją rów nież
wę glo wo da ny, któ rych ak cep to wal ny po ziom
wy no si 50-60% dzien ne go za po trze bo wa nia
ener ge tycz ne go.

W przy pad ku se nio rów, któ rzy ma ją ma łą
ak tyw ność fi zycz ną, le piej uni kać sma że nia oraz
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ka lo rycz nych po traw, któ re mo gą po wo do wać
roz wój cho rób, np. cu krzy cy, nad ci śnie nia tęt -
ni cze go czy miaż dży cy.

– War to mieć świa do mość, że oso by cho -
re i w star szym wie ku czę sto bo ry ka ją się z bra -
kiem ape ty tu i utra tą wę chu, przez co chud ną
i nie ma ją ocho ty, a czę sto i po my słów na przy -
go to wy wa nie so bie po sił ków – do da je Be ata
Drza zga.

Nie do ży wie nie se nio rów jest bar dzo po -
waż nym pro ble mem, po gar sza ją cym ro ko wa -
nie w cho ro bie i zmniej sza ją cym ja kość ży cia.
Co istot ne, nie do ży wio ny se nior mo że mieć nad -
wa gę! Die tę naj le piej skon sul to wać z le ka rzem
i die te ty kiem. Cza sa mi ko niecz ne jest sto so wa -
nie pro duk tów po bu dza ją cych ape tyt lub uzu -
peł nia nie die ty se nio ra spe cja li stycz ny mi pre pa -
ra ta mi od żyw czy mi, któ re sku tecz nie po pra-
wia ją stan od ży wie nia, a tym sa mym wpły wa ją
na lep szą ja kość ży cia osób star szych. 

– Spe cja li ści bar dzo czę sto za le ca ją uzu -
peł nia nie die ty se nio ra pre pa ra ta mi od żyw -
czy mi w pły nie lub prosz ku – mó wi Ida Hof f -
mann, spe cja list ka ds. Ży wie nia Me dycz ne go.
– Kok taj le od żyw cze ty pu Ener gy Zip w nie -
wiel kiej ob ję to ści do star cza ją du żej por cji ener -
gii i biał ka. Mo gą za stą pić peł no war to ścio wy
po si łek, nie wy ma ga ją go to wa nia ani gry zie -
nia. Pre pa ra ty w prosz ku umoż li wia ją wzbo -
ga ca nie co dzien nych po sił ków se nio rów w nie -
zbęd ne skład ni ki od żyw cze. No wo ścią na ryn ku
jest die ta w prosz ku In stanth Neo wspo ma ga -
ją ca funk cjo no wa nie mó zgu w cho ro bie Al zhe -
ime ra.

Czę sty pro blem – cu krzy ca
Cu krzy ca jest nie rzad ką cho ro bą w wie ku

se nio ral nym. Jej pod ło że za zwy czaj zwią za ne
jest z za bu rze nia mi go spo dar ki wę glo wo da no -

wej. Wy ni ka z nie pra wi dło we go dzia ła nia trzust -
ki w or ga ni zmie, ale wpływ na jej po wsta wa nie
ma tak że ma ła ak tyw ność fi zycz na cho rych, nad -
wa ga lub oty łość, nad ci śnie nie tęt ni cze i wy so -
ki po ziom cho le ste ro lu oraz nad mier ne spo ży -
wa nie cu krów oraz tłusz czów. Dla te go tak waż ne
jest prze strze ga nie od po wied niej die ty i re gu lar -
ność po sił ków. War to też, je śli tyl ko to moż li we
zwięk szyć ak tyw ność fi zycz ną, choć by w po sta -
ci re gu lar nych spa ce rów, a je śli nie są moż li we,
ćwi czeń w po zy cji le żą cej lub sie dzą cej.

Ob ja wy cu krzy cy u osób star szych nie są
cha rak te ry stycz ne, dla te go bar dzo wska za ne
jest wy ko ny wa nie ba dań prze sie wo wych, któ re
po ma ga ją zdiagnozować cho ro bę. Se nio rzy cier -
pią cy na hi per gli ke mię mo gą zdra dzać symp to -
my ta kie jak: za bu rze nia wi dze nia, po gor sze -
nie się pa mię ci, po czu cie osła bie nia, zwięk szo ne
pra gnie nie i ape tyt, pro ble my z od da wa niem
mo czu, pro ble my skór ne, za ka że nie grzy bi cze
i za ka że nia dróg mo czo wych.

Cu krzy cę u osób star szych le czy się za po -
mo cą die ty, ta ble tek i/lub in su li ny. Nie le czo na
cu krzy ca osób star szych mo że skut ko wać po -
waż ny mi po wi kła nia mi. Wśród naj czę ściej wy -
stę pu ją cych są miaż dży ca, za wał mię śnia ser co -
we go bądź udar.

Wsty dli we nie trzy ma nie mo czu 
To wsty dli wy pro blem, ale wśród se nio rów

zda rza się bar dzo czę sto. Zmia ny hor mo nal ne
i upływ cza su zmniej sza ją spraw ność mię śni,
któ re prze sta ją być tak ela stycz ne, przez co nie
za my ka ją szczel nie uj ścia pę che rza. To z ko lei
mo że po wo do wać, że mocz wy cie ka wbrew wo -
li oso by cier pią cej na tę przy pa dłość. W tej spra -
wie trze ba wy ka zać się wy jąt ko wym wy czu ciem
i cier pli wo ścią. Nie trzy ma nie mo czu (in kon ty -
nen cja) to mi mo wol ny i nie kon tro lo wa ny wy -
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ciek mo czu spo wo do wa ny wzro stem ci śnie nia
w brzu chu i par ciem. By wa on wy wo ła ny gwał -
tow ny mi czyn no ścia mi, ta ki mi jak śmiech lub
kich nię cie. Mo że po wo do wać uczu cie za wsty -
dze nia, przez co oso ba star sza za my ka się w so -
bie i uni ka kon tak tu z in ny mi oso ba mi, a to z ko -
lei po gar sza jej stan. Trzeba więc wes przeć ją
w ra dze niu so bie z krę pu ją cą przy pa dło ścią. Je -
śli nasz pod opiecz ny nie jest w sta nie w peł ni te -
go kon tro lo wać, war to wpro wa dzić sto so wa nie
tzw. pie lu cho maj tek dla do ro słych, któ re zmi ni -
ma li zu ją dys kom fort. Istot ne jest rów nież za -
dba nie o hi gie nę w ce lu unik nię cia pro ble mów
skór nych czy wręcz za ka że nia dróg mo czo wych.

Od po wied nia die ta, ruch czy sto so wa nie
gim na sty ki, zwłasz cza mię śni Ke gla u ko biet,
to naj waż niej sze czyn ni ki, któ re mo gą po pra wić
stan tej cho ro by, a tym sa mym wpły ną po zy tyw -
nie na sa mo po czu cie bli skiej oso by. Pa mię taj -
my, że za pew nie nie od po wied nie go kom for tu fi -
zycz ne go wpły nie po zy tyw nie na kom fort psy -
chicz ny.
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