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 Starzenie się to wszechobecny proces biologiczny charakteryzujący się postępującymi, 

przewidywalnymi i nieuchronnymi zmianami w obrębie wszystkich narządów. 

 Prawidłowe starzenie się u osoby zdrowej przebiega łagodnie i polega na stopniowym 

zmniejszaniu się rezerw oraz zasobów poszczególnych układów w ciele. Z wiekiem pogorsza się 

nasza umiejętność do szybkiego przystosowania się do wymogów środowiska. Zmniejszona zdol-

ność do radzenia sobie jest szczególnie widoczna w momentach bar-

dzo dużego wysiłku lub stresu.  

 Warto zauważyć, że wiek biologiczny i metrykalny danego 

człowieka nie są sobie równe. Różne osoby starzeją się w odmien-

nym tempie, na co ma wpływ przede wszystkim status społeczno - 

ekonomiczny oraz styl życia (sposób odżywania się, aktywność fizycz-

na, łatwość w dostępie do służby zdrowia itd.) 

Coraz więcej lat, coraz mniej zasobów. 

Jakim zmianom związanym z wiekiem podlegają poszczególne zmysły? 

Jak zmiany te wpływają na codzienne funkcjonowanie seniorów? 

Jak pomóc podopiecznemu, u którego narastają problemy z odbiorem 

bodźców zmysłowych? 

 

W tym numerze znajdziesz podstawowe informacje dotyczące naturalne-

go (a więc nie wynikającego z konkretnej choroby) starzenia się zmysłów: 

wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku oraz porady ułatwiające codzien-

ną opiekę nad seniorem. 

 

Zapraszamy do lektury! 

Odczuć świat zmysłami seniora. 
Zmiany w narządzie 
wzroku. 

2 

Pogorszenie widzenia - 
jak wspomóc seniora? 

2 

Psychospołeczne konse-
kwencje pogorszenie się 
słuchu. 

3 

Jak komunikować się z 
osobą z niedosłuchem? 

3 

Zmiany w zakresie zmy-
słu dotyku. 

4 

Zmiany w odczuwaniu 
smaku i zapachu. 

4 

Jak zapobiegać upadkom 
seniorów? 

5 

Odzyskać głębię smaku. 6 

Z życia Rodzinnego 

Domu Seniora. 
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1. Najczęstszym zaburzeniem widzenia związanym z wiekiem jest tzw. 

„starczowzroczność”. Objawia się ona trudnościami ze zogniskowa-

niem wzroku na przedmiotach położonych blisko osoby patrzącej na 

nie. 

2. Osoby starsze dłużej adaptują się do nagłej zmiany natężenia 

oświetlenia, zwłaszcza z jasnego na ciemne, co może być przyczyną 

upadków w czasie nocnego poruszania się po domu. 

3. Starzejący się zmysł wzroku inaczej spostrzega kolory. W szczegól-

ności dotyczy to zielonego, niebieskiego i fioletowego, które odbierane 

są tak, jakby osoba patrząca na te barwy miała założone okulary z żół-

tym filtrem. 

4. Ciało produkuje mniej łez, stąd też osoby starsze często skarżą się na 

suchość oczu. 

Najczęstsze zmiany zachodzące wraz z wiekiem w widzeniu. 

Co można zrobić dla seniora? 

1. Centralne ogrzewanie może bardzo wysuszać oczy. W sezonie je-

sienno - zimowym korzystaj z nawilżacza powietrza, połóż na 

kaloryferach pojemniki z wodą lub wilgotny ręcznik. 

2. Zadbaj o dobre oświetlenie pomieszczeń, co poprawi jakość 

widzenia przedmiotów, liter itp. 

3. Do czytania wybieraj teksty z wytłuszczonym drukiem, 

dużą czcionką, wyraźnie kontrastującymi literami na bia-

łym tle. 

4. Zaproponuj seniorowi korzystanie z przyrządów dla 

osób słabowidzących np. lupy ręcznej ułatwiającej czyta-

nie. 

5. Przydatne mogą być również przyrządy głosowe wydające 

dźwięki np. zegarki podające godzinę. 

6. Aby poprawić kontakt wzrokowy podczas rozmowy unikaj źró-

dła silnego światła za sobą (np. okno), aby twoja twarz nie zna-

lazła się w cieniu. 

W pierwszej kolejności 

zawsze skorzystaj  

z porady lekarza 

specjalisty. Ważne, 

aby okulista przebadał 

seniora pod kątem 

ewentualnych zmian 

chorobowych! 
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Psychospołeczne konsekwencje pogarszania się słuchu. 

Jak poprawić komunikację z osobą z niedosłuchem. 

 Najlepiej słyszymy do dwudzie-

stego roku życia. Później nasz słuch 

systematycznie się pogarsza i z wiekiem 

dociera do naszej świadomości coraz 

mniej dźwięków oraz narastają pro-

blemy z ich rozróżnianiem. Wiele star-

szych osób cierpi z powodu szumu w 

u s z a c h ,  o k r e ś l a n e g o  j a k o 

„dzwonienie”. Pojawiają się również 

trudności w usłyszeniu tonów wyso-

kich. 

  

 

Brak możliwości uczestniczenia w ko-

munikacji werbalnej („głuchota spo-

łeczna”) skutkuje często utratą poczu-

cia sprawstwa i autonomii, bezradno-

ścią,  pogorszeniem samooceny 

oraz samotnością.  

Senior, który nie dosłyszy (szczególnie 

w warunkach ciągłego hałasu lub nie-

przerwanego toku wypowiedzi) czasem 

błędnie interpretuje docierające do nie-

go fragmenty rozmów, co może spo-

wodować rozdrażnienie lub obniżenie 

nastroju. 

1. Osoba z niedosłuchem powinna dobrze widzieć twarz opiekuna. 

2. Staraj się stawać po stronie ucha lepiej słyszącego. 

3. Gdy osoba leży lub siedzi, należy dotknąć jej ręki lub ramienia, 

aby zwrócić na siebie uwagę. 

4. Komunikat (prośbę, informację itp.) wypowiadaj wolno, wyraź-

nie, krótkimi zdaniami. 

5. Staraj się wzmacniać wypowiedź słowną „mową ciała”, (mimiką 

twarzy, gestami, postawą, ruchem). 

6. W miarę możliwości wyeliminuj konkurencyjne dźwięki pochodzące z radia lub tele-

wizji, ewentualne szumy i hałasy z otoczenia. 

7. W przypadku, gdy senior korzysta z aparatu słuchowego – upewnij się, że urządzenie 

dobrze działa, jest prawidłowo założone itp. 

8. W razie konieczności posłuż się słowem pisanym. 

9. Należy zwiększać natężenie głosu, bez zwiększania jego wysokości. Krzyk, któremu 

towarzyszy poniesienie głosu jest bezcelowy, gdyż słyszenie dźwięków o wysokiej 

częstotliwości jest u osób starszych bardziej upośledzone. 
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Zmiany w zakresie zmysłu dotyku. 

Zmiany w zakresie odczuwania smaku i zapachu. 

 Z wiekiem coraz słabiej reagujemy na 

nacisk i bodźce bólowe. Osoby starsze z zaburzo-

nym zmysłem dotyku mogą chodzić niepewnie, być 

mniej mobilne, co wpływa na równowagę, jej utrata 

zaś może stanowić ryzyko różnych obrażeń. 

 

Seniorzy mogą również skarżyć 

się na zanik czucia w końców-

kach palców, co często związa-

ne jest ze słabszym przepływem 

krwi w naczyniach włosowatych. 

Czuły dotyk potrafi 

złagodzić lęk  

i depresję. Jest 

prostym sposobem 

pokazania, że 

zależy nam na 

drugiej osobie. 
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 Zmysły smaku i węchu są razem zaangażowane w rozróżnianie smaków i radość odczuwa-

ną z jedzenia pokarmów. Największą wrażliwość na zapachy mamy między 30 a 50. r.ż., po 7 deka-

dzie życia węch znacznie się pogarsza i mogą pojawić się znaczne trudności w rozróżnianiu 

poszczególnych zapachów. W wyniku starzenia się organizmu zachodzą zmiany w powierzchni 

nabłonka węchowego. Nasz organizm traci zdolności naprawcze i aktywnych receptorów odbiera-

jących zapachy jest coraz mniej. Podobnie dzieje się na powierzchni języka – zmniejsza się liczba 

kubków smakowych, za pomocą których odczuwamy różne smaki potraw. 

 Nieprawidłowe rozróżnianie zapachów i smaków może prowadzić do zmiany preferencji 

smakowych osób w wieku podeszłym, zaburzenia apetytu, a tym samym do niedożywienia 

i znacznego pogorszenia stanu zdrowia. Z wiekiem mogą wystąpić problemy z rozpoznawaniem 

produktów rozdrobnionych na podstawie ich smaku i zapachu. Poza tym badania pokazują, że se-

niorzy cierpiący na dysfunkcję zmysłu węchu i smaku znacznie gorzej oceniają jakość swojego życia 

i nie czują się nim usatysfakcjonowani. 
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Odzyskać głębię smaku... 

 

1. Jeśli senior jest osobą palącą staraj się zachęcać go do ograniczenia palenia i unikania 

przebywania z palaczami. W dymie tytoniowym są substancje, które niekorzystnie 

wpływają na zmysł węchu. 

2. Ważna jest dbałość o uzębienie. Do zaburzenia zmysłu smaku u seniorów może do-

chodzić na skutek ubytków w uzębieniu, problemów z żuciem pokarmów lub stosowa-

nia źle dobranych protez zębowych. 

3. W przypadku seniorów z zaburzeniami węchu pomocne może być dodanie do potraw 

substancji wzmacniających ich aromat. 

4. Aktywność fizyczna powinna być elementem wspomagającym 

pobudzenie apetytu i poprawę spożywania posiłków. 

 

Na apetyt i tym samym chęć do spożywania posiłków mają 

również wpływ: 

Zapach potrawy: przygotowane dania staraj się doprawiać ziołami, co 

wzmocni doznania smakowe, a zarazem ułatwi trawienie spożytych posiłków. 

Wygląd potrawy: stare porzekadło mówi, że „jemy oczami”. Staraj się, aby podawane jedze-

nie było różnokolorowe i podane w estetyczny sposób, co korzystnie wpłynie na apetyt po-

dopiecznego. 

Atmosfera podczas spożywania posiłku powinna być spokojna. Unikaj rozmowy na tema-

ty, co do których wiesz, że mogą zdenerwować twojego podopiecznego (np. polityka, pienią-

dze). Zadbaj również o stałe pory podawania pożywania 
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Z życia Rodzinnego Domu Seniora. 

Więcej wiem, mądrzej dokonuję zakupów! 

 W październiku nasi seniorzy zapoznali się ze sztuczkami 

i trikami stosowanymi przez sprzedawców. W trakcie spotkania 

podzielili się swoją wiedzą związaną z dokonywaniem racjonal-

nych zakupów zgodnych z własnymi potrzebami. 

 Gorącą dyskusję wywołał również temat nieuczciwych 

handlowców wykorzystujących finansowo starsze osoby podczas 

tzw. prezentacji różnych towarów. 
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 Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego i rekomendacjami Małopolskiego Inspektoratu 

Sanitarnego mającą na celu ochronę życia i zdrowia ludzi w sytuacji stanu epidemicznego związane-

go z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nasz Rodzinny Dom Seniora czasowo zawiesił działalność 

stacjonarną.  

 W tej trudnej, nietypowej sytuacji nadal otaczamy naszych seniorów opieką i wsparciem. 

Codziennie uczestnicy i ich opiekunowie mogą telefonicznie uzyskać poradę  zatrudnionych  

w RDS specjalistów: lekarza, pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta, prawnika. 

Przygotowujemy i rozwozimy zestawy pomocy terapeutycznych tak, aby seniorzy mogli w sposób 

konstruktywny wypełnić czas wolny oraz podtrzymać swoją sprawność manualną, umysłową  

oraz psychospołeczną. 

Nie zapominamy również o potrzebach ciała. Od poniedziałku do piątku dostarczamy podopiecznym 

ciepłe posiłki. 

Zawieszenie działalność Rodzinnego Domu Seniora. 
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Jesteśmy placówką zapewniającą dzienną opiekę dla osób niesamodzielnych, w wieku 60+, będących 

mieszkańcami Tarnowa.  

 

Świadczymy usługi:  opiekuńczo-pielęgnacyjne,  

   aktywizująco-usprawniające  

   oraz wspomagające dla seniorów oraz ich opiekunów nieformalnych.  

 

Zajęcia dla seniorów prowadzone są przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.  

Zapewniamy m.in.: dowóz Uczestników,  

       specjalistyczne wsparcie lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta oraz psychologa,  

       wyżywienie w trakcie pobytu (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek).  

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny! 

Dodatkowe informacje o udziale w projekcie można uzyskać: 
 
Telefonicznie:  
Kierownik RDS p. Aleksandra Rucka nr tel.  +48 507 164 937 
Na stronie internetowej: 
https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/projekty/rodzinny-dom-seniora-opis/ 

RODZINNY DOM SENIORA 
 
UL. KOCHANOWSKIEGO 32 
33 - 100 TARNÓW 

 

ZAPRASZAMY! 
 

Jeśli ktoś z Twoich  
bliskich, znajomych, 
przyjaciół jest osobą 
starszą, potrzebującą 

wsparcia - zapraszamy 
do kontaktu! 

Wszystkie potrzebne dokumenty oraz informacje 
o prowadzonej rekrutacji można uzyskać  w Biurze Projektu, 
które mieści się w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości  
ul. Kochanowskiego 32, Tarnów 
Sekretariat Izby  tel.: 14 621 57 69 / fax 14 621 31 48 

„Pożegnanie lata” w RDS. 


