
 

 

RODZINNY DOM SENIORA, 

UL. KOCHANOWSKIEGO 32 

33—100 TARNÓW 

 Utrata samo-

dzielności w czynno-

ściach dnia codzienne-

go, do której dochodzi u 

seniora bardzo często 

w wyniku rozwoju prze-

wlekłej choroby wywołu-

je w życiu rodziny po-

ważny kryzys. Zmianie 

ulegają pełnione role i 

zadania poszczegól-

nych członków rodziny 

oraz rytm życia. Zacho-

dzi konieczność przeor-

ganizowania dotychcza-

sowego sposobu funk-

cjonowania zarówno 

seniora, jak i osób, któ-

re podjęły się roli opie-

kuna.  

 Sprawowanie 

długotrwałej opieki po-

ciąga za sobą wiele 

trudności i związanych 

z nimi negatywnych 

emocji: lęku, żalu, bez-

silności, niepewności, 

przeciążenia psychicz-

nego. W  rezultacie mo-

że dojść do rozwoju 

zespołu stresu opieku-

na.  

 „Nie chcę, ale 

muszę” myśli opiekun 

chorego i całe swoje 

życie podporządkowuje 

opiece nad niesamo-

dzielnym rodzicem. Z 

czasem narasta coraz 

większa niechęć do 

wypełniania obowiąz-

ków pielęgnacyjnych, 

której zwykle towarzy-

szy poczucie winy oraz 

uwięzienia w roli opie-

kuna. 

Kiedy bliska osoba zaczyna wymagać opieki... 

Gdy zostałeś opiekunem nieformalnym. 
W relacji niesamodzielny 

senior—opiekun oba ogni-

wa są ważne, jednak pod-

porą tej relacji jest opie-

kun. Dlatego niezwykle 

ważne jest, aby osoba 

sprawująca opiekę dbając 

o chorego pamiętała o 

zadbaniu również o siebie, 

o swoje zdrowie zarówno 

fizyczne, jak i psychiczne. 

W tym numerze biuletynu 

znajdziesz podstawowe 

informacje na temat ro-

dzajów obciążeń wynikają-

cych z pełnienia roli opie-

kuna oraz sposobów po-

magających poradzić so-

bie w tej trudnej sytuacji. 
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JAK SOBIE RADZIĆ W TRUDNEJ ROLI  

OPIEKUNA OSOBY NIESAMODZIELNEJ. 

W tym numerze: 

Rodzaje wsparcia udziela-

nego seniorom 
2 

Etapy sprawowania opieki 2 

Dobry opiekun, to zdrowy 

opiekun 
3 

Czynniki obciążające opie-

kunów 
3 

Radzenie sobie w roli opie-

kuna 
4 

Kwestionariusz samooceny 

obciążeń 
5 

Jak postępować, gdy przy-

padła Ci rola opiekuna? 
6 

Opieka w sytuacji epidemii 

koronawirusa. 
7 



 

 

1. Wsparcie emocjonalne polegające na pocieszaniu w chwilach przygnę-

bienia, wysłuchiwanie kłopotów oraz bolączek. 

2. Wsparcie w postaci świadczenia konkretnych usług (pomoc w prowadze-

niu domu, zakupy, pomoc w przemieszczaniu się, załatwianiu spraw 

urzędowych). 

3. Wsparcie finansowe. 

4. Całościowe otoczenie opieką związane z dostosowaniem stylu życia ro-

dziny do potrzeb seniora. 

Nadmierna presja otoczenia na rzecz pełnego zaangażowania w obowiązki opiekuńcze połączona z  rezygnacja z 

życia zawodowego i towarzyskiego z powodu obowiązków związanych z opieką., poczucie pozostawienie samemu 

sobie i brak wsparcia ze strony innych osób skutkują różnymi objawami psychosomatycznymi. Najczęściej przecią-

żony opiekun doświadcza: bezsenności, braku apetytu, chronicznego zmęczenia, dolegliwości bólowych, negatyw-

nych emocji takich jak drażliwość, poczucie winy, nieustanny niepokój. Z czasem dochodzi do problemów z kon-

centracją uwagi, zaniedbywania obowiązków i nieświadomego przejmowania objawów podopiecznego. Radzenie 

sobie z trudną sytuacją przy pomocy dostępnych substancji psychoaktywnych (np. alkoholu)  może prowadzić do 

rozwoju uzależnienia 

Rodzaje wsparcia udzielanego seniorom przez opiekunów.  

Rozwój syndromu 

opiekuna.  

Etapy sprawowania opieki 

ETAP II 

Obejmuje pierwsze miesiące pobytu seniora w domu.  

Opiekun doświadcza braku zainteresowania, izolacji i wyczerpania. Mogą poja-

wić się problemy finansowe oraz rozgoryczenie wynikające z braku praktycznej 

pomocy ze strony instytucji np. pomocy społecznej. 

Zespół stresu 

opiekuna (caregiver 

stress syndrom). 

Stan fizycznego, 

emocjonalnego, 

psychicznego 

wyczerpania,  

występujący u osób 

długotrwale 

opiekujących się 

osobą niesamodzielną 

(starszą lub przewlekle 

chorą) z powodu 

funkcjonowania w 

przewlekłym stresie, 

który towarzyszy 

sprawowaniu tej opieki 

oraz zaniedbywaniu 

własnych potrzeb. 
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ETAP I 

Senior np. w wyniku choroby staje się osobą niesamodzielną, wymagającą pomocy. 

Opiekun boryka się z brakiem informacji na temat choroby, sposobów postępowania z 

chorym, ma poczucie osamotnienia i pozostawienia samemu sobie z problemami. 

ETAP III 

Rozpoczyna się po około 12 miesiącach sprawowania opieki.  

Opiekun doświadcza znacznego wyczerpania psychicznego, emocjonalnego i 

fizycznego, prowadzącego nawet do myśli samobójczych. Stan ten nasilany 

jest poczuciem bezradności i pogorszeniem funkcjonowania własnej rodziny. 

ETAP IV 

Dotyczy postrzegania przyszłości przez rodzinę chorego. 

Opiekun doświadcza tak silnego wyczerpania, że często jedynym marzeniem 

jest uwolnienie się choć na chwilę od obowiązków opiekuńczych. W tej prze-

wlekłej fazie ważne jest wsparcie zarówno praktyczne, jak i emocjonalne. 



 

 

 W reakcji na wielorakie obciążenia pojawiają się objawy somatyczne 

(związane ze stanem zdrowia opiekuna) oraz psychiczne. Depresja dotyczy od 11% 

do 52% opiekunów (zwłaszcza kobiet) i wzrasta wraz z czasem trwania opieki nad 

niesamodzielnym seniorem. Nadmierne obciążenie pociąga za sobą również obniże-

nie jakości życia i ogólnej satysfakcji życiowej.  

Konsekwencjami zaniedbywania własnego zdrowia przez opiekunów osób niesamo-

dzielnych są najczęściej: 

1. Osłabienie układu immunologicznego; obniżenie odporności może utrzymywać 

się do 4 lat od momentu śmierci podopiecznego. 

2. Zaostrzenie zespołów bólowych (bóle napięciowe). 

3. Urazy kostno – stawowe. 

4. Pojawienie się zaburzeń lękowo – depresyjnych.   

1. Oczekiwanie, że ktoś bliski domyśli się, że potrze-

bujesz pomocy. 

2. Tłumaczenie się, przepraszanie innych, poczuwa-

nie się do winy. 

3. Przekonanie, że jest się osobą niezastąpioną. 

4. Wykorzystywanie wolnych chwil na nadrabianie 

ciężkich, domowych obowiązków. 

Dobry opiekun, to zdrowy opiekun.  

Błędy, które utrudniają korzystanie 

ze wsparcia innych osób. 

Czynniki nasilające poczucie 

obciążenia. 
W samolocie, gdy np. gwałtownie 

spadnie ciśnienie należy w pierw-

szej kolejności założyć maskę tle-

nową sobie, a dopiero potem oso-

bie, którą mam pod opieką. Jeśli 

stracę przytomność, to nikomu już 

nie pomogę. 

Opiekun musi 

dbać o swoje 

siły, 

odpoczynek, 

regenerację,  

w przeciwnym 

razie osłabnie  

i nie będzie 

mógł pomóc 

zależnej od 

niego osobie. 
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Zasada maski tlenowej. 

1. Zaawansowany wiek opiekuna i jego 

problemy zdrowotne. 

2. Brak wsparcia ze strony innych osób,  

w tym członków rodziny. 

3. Długotrwała opieka nad chorym (często 

kilka, kilkanaście lat). 

4. Niski poziom sprawności seniora. 

5. Występowanie zaburzeń zachowania  

i współistnienie chorób psychicznych  

u seniora 

6. Trudności w pogodzeniu różnych ról 

społecznych opiekuna (np. pracownika  

i opiekuna, rodzica, małżonka i opieku-

na). 



 

 

1) Akceptacja i koncentracja na emocjach”. Opiekunowie godzą się z zaistniałą, 

realną sytuacją i nie tracą energii na marzenia, by była ona inna niż jest. Po-

zwala to na skupienie się na podopiecznym i zadaniach związanych z opieką.  

2) „Rozwiązywanie problemów praktycznych”, zwane również instrumentalną re-

akcją stawiania czoła sytuacji obejmuje zdolność do wypełniania codziennych 

obowiązków związanych z opieką i samoopieką, cechującą się kompetencją, a 

nawet kreatywnością. 

3) Zły stan zdrowia psychicznego u opiekunów związany jest ze stosowaniem 

„myślenia magicznego i fantazji” jako sposobów radzenia sobie ze stresem – 

oczekiwanie na cud, marzenia, fantazjowanie, usiłowanie zmiany własnych od-

czuć związanych z sytuacją. 

Style radzenia sobie w roli opiekuna. 

Więcej wiem, skuteczniej pomagam. 

Źródłem praktycznych i przydatnych dla Ciebie informacji ułatwiających codzienną 

opiekę nad niesamodzielnym seniorem mogą być: 

 

1. Specjaliści w szczególności: lekarz—geriatra, pielęgniarka, psycholog, pra-

cownik socjalny. 

2. Publikacje i poradniki (np. „36 godzin na dobę”). 

3. Stowarzyszenia i grupy wsparcia dedykowane opiekunom nieformalnym. 

4. Internet (np. www.damy-rade.info)  

 

„Damy Radę” to ogólnopolski program edukacyjny realizowany przez Fundację 

TZMO „Razem Zmieniamy Świat”. Skierowany jest do opiekunów rodzinnych, 

których bliscy są przewlekle chorzy, niepełnosprawni i niesamodzielni 

Według badań 

(raport NIK): 70% 

stresu jakiego 

doświadcza opiekun 

wynika z 

nieodpowiedniego 

przygotowania  

i popełnianych w 

jego konsekwencji 

błędów. 

Stąd tak ważne jest 

nieustanne 

zdobywanie wiedzy i 

dbanie  

o własne zdrowie – 

psychiczne i fizyczne. 
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http://www.damy-rade.info/
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Kwestionariusz samooceny obciążeń wynikających z roli opiekuna. 

 

Opiekunowie są często tak pochłonięci zaspokajaniem potrzeb swych krewnych, że przestają zwracać uwagę na własne samopo-

czucie. Jeśli chcesz poznać w jakim stopniu opieka nad osobą niesamodzielną jest dla Ciebie obciążeniem to poświęcić chwilę i 

udziel odpowiedzi na poniższe pytania.  

Jak się Pan/Pani czuje? W ostatnim tygodniu… 

  

1 
Miałem/miałam trudności ze skupieniem uwagi na wykonywanych czynnościach. 

  
TAK NIE 

2 
Czułem/czułam, że nie mogę zostawić krewnego samego. 

  
TAK NIE 

3 
Miałem/miałam trudności z podejmowaniem decyzji. 

  
TAK NIE 

4 
Czułem/czułam, że sytuacja mnie przerasta. 

  
TAK NIE 

5 
Czułem/czułam się pożyteczny/pożyteczna i potrzebny/potrzebna. 

  
TAK NIE 

6 
Czułem/czułam się samotny/samotna. 

  
TAK NIE 

7 
Martwiło mnie to, że mój krewny tak bardzo się zmienił w stosunku do tego, jaki był kiedyś. 

  
TAK NIE 

8 
Odczuwałem/odczuwałam utratę prywatności i/lub czasu dla siebie. 

  
TAK NIE 

9 
Byłem/byłam poddenerwowany/poddenerwowana i drażliwy/drażliwa. 

  
TAK NIE 

10 
Opieka nad krewnym zakłócała mój sen nocny. 

  
TAK NIE 

11 
Miałem/miałam napady płaczu. 

  
TAK NIE 

12 
Odczuwałem/odczuwałam napięcie związane z koniecznością pogodzenia pracy i opieki nad krewnym. 

  
TAK NIE 

13 
Miałem/miałam bóle krzyża. 

  
TAK NIE 

14 
Źle się czułem/czułam (bóle głowy, problemy żołądkowe lub przeziębienie). 

  
TAK NIE 

15 
Byłem/byłam zadowolony/zadowolona ze wsparcia udzielanego mi przez rodzinę 

  
TAK NIE 

16 
Stwierdziłem/stwierdziłam, że sytuacja życiowa lub mieszkaniowa mojego krewnego stanowi niedogod-

ność lub przeszkodę w sprawowaniu opieki. 
TAK NIE 

17 
Proszę ocenić swój obecny poziom stresu w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „nie odczuwam stresu”, a 

10 – „odczuwam stres o skrajnym nasileniu”. 
  

18 

Proszę ocenić swój obecny stan zdrowia w porównaniu ze stanem zdrowia o tej samej porze rok temu w 

skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „mój stan zdrowia jest bardzo dobry”, a 10 „jestem bardzo chory/

chora”. 

  

W celu obliczenia oceny punktowej: 

1. Proszę odwrócić odpowiedzi na pytania testowe 5 i 15 (tzn. odpowiedź „nie” policzyć jako „tak”, a odpowiedź 

„tak” jako „nie”. 

2. Proszę podsumować liczbę odpowiedzi „tak”. 

Interpretacja wyniku punktowego: 

Istnieje możliwość, że odczuwa Pan/Pani znaczny stres i cierpienie, jeżeli: 

• Odpowiedział Pan/odpowiedziała Pani „tak” na którekolwiek z pytań 4 lub 11, 

• Jeżeli całkowita liczba odpowiedzi „tak” wynosi 10 lub więcej, 

• Jeżeli ocena punktowa w pytaniu 17 wynosi 6 lub więcej, 

• Jeżeli ocena punktowa w pytaniu 18 wynosi 6 lub więcej. 
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Kiedy przypadła Ci rola opiekuna osoby niesamodzielnej. 

Jak postępować, gdy przypadła Ci rola opiekuna kogoś bliskiego? 

 

Myśl etapami. Powiedz sobie: „w najbliższym tygodniu zajmuję się mamą”, nie myśl na razie, jak jej i 

Twoje życie będzie wyglądało za rok czy dwa. Martwienie się na zapas tylko Cię osłabi. 

 

Ustal plan działania na najbliższe dni. Zrób grafik opieki, podawania leków, wizyt u lekarza czy od-

wiedzin pielęgniarki. Jeśli podajesz leki, rób codziennie notatki. W zmęczeniu łatwo o pomyłkę, a 

w zapiskach zawsze możesz sprawdzić, co wziął chory. 

 

Proś o pomoc rodzinę i przyjaciół. Nie miej skrupułów. Każdy bliski, kochający człowiek będzie się 

czuł lepiej, mogąc Ci ulżyć, niż patrząc bezradnie, jak tracisz siły. Angażuj bliskich w to, co jest 

dla nich łatwe. Może sąsiad wyprowadzi psa, zięć zrobi ciężkie zakupy, siostra ugotuje obiad? 

 

Naucz się prosić o pomoc nieznajomych. Wieziesz męża na wózku i trudno ci pokonać podjazd? Ro-

zejrzyj się dookoła, poproś kogoś o wsparcie. Prośbę najlepiej kierować do konkretnej osoby. 

 

Poszukaj albo poproś kogoś o znalezienie w internecie stron organizacji zajmujących się chorymi 

oraz ich rodzinami. Na stronach www i podczas spotkań można znaleźć wiele przydatnych infor-

macji dotyczących np. rehabilitacji, pomocy, refundacji leków itp. 

 

Ustal, kto z bliskich jest twoim zastępcą, zmiennikiem, gdy zajdzie taka potrzeba. Jeśli jesteś jedyną 

osobą, która zna przebieg choroby podopiecznego, przekaż komuś zaufanemu najważniejsze 

informacje o stanie zdrowia, dawkowaniu leków. Drugi komplet włóż do foliowej koszulki i 

umieść w lodówce. To jest to miejsce, do którego zaglądają ratownicy medyczni, kiedy szukają 

wskazówek. 

 

Zawsze miej przy sobie naładowany telefon, a w nim zapisane wszystkie numery do najważniejszych 

lekarzy i osób, które mogą ci pomóc. 

 

Ustalaj priorytety w swoich działaniach. Spisz listę spraw, które są dla ciebie najważniejsze 

 i na nie przeznaczaj czas, gdy masz wolną chwilę. Myśl przede wszystkim o tym, jak zachować 

najwięcej sił. Zajmij się swoimi potrzebami. To nie egoizm, a zdrowy rozsądek – musisz dbać o 

siebie, by dbać o chorego. 

 

Poszukaj osoby z którą możesz porozmawiać o tym, co jest dla ciebie trudne. Może to być przyjaciel, 

duchowny, lekarz, psycholog. Ważne, by rozmowa z tą osobą dawała ci ulgę 

 i poprawiał nastrój. 

 

Dbaj o swoje zdrowie, jedz regularnie, regeneruj siły, rób badania kontrolne. Poznaj i stosuj techniki 

redukcji stresu. 



 

 

W jaki sposób możemy wesprzeć osoby starsze w okresie ograniczeń 

związanych z sytuacją epidemiczną w kraju? 
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 W trudnym czasie związanym z epidemią nasi podopieczni potrzebują świadomości, że w obliczu za-

grożenia nie zostali sami. Obserwując osoby starsze można zauważyć ich bezradność w zaistniałej sytuacji. 

Opieka przebiega trudniej, seniorzy często nie mają ochoty na współpracę, stają się bardziej apatyczni i depre-

syjni. Stąd ważne jest budowanie pozytywnej atmosfery dającej podopiecznemu poczucie bezpieczeństwa  

i świadomość, że ma na kogo liczyć (rodzinę, przyjaznych sąsiadów bądź oddane opiekunki). 

Lista dobrych praktyk dla seniora i jego bliskich: 

 

1. Utrzymuj kontakt z bliskimi: dzwoń regularnie, poświęć czas na rozmowę, zachęć i naucz korzystania  

z Internetu, pokaż wnuki przez smartfon. 

2. Pomóż pielęgnować drobne przyjemności życia: poleć dobry film, książkę, artykuł, koncert przez radio, 

dobrą herbatę lub kawę. 

3. Przywołuj dobre, wspólne wspomnienia, np. lista rodzinnych wakacji, podrzuć płytę 

z muzyką z czasów młodości. 

4. Wyślij list, kartkę. 

5. Wspieraj pielęgnowanie zwierząt lub roślin. 

6. Zajmij: poproś o listę przepisów, podpisanie zdjęć rodzinnych, sporządzenie drzewa genealogicznego. 

7. Sprawdź, czy dom jest bezpieczny i zminimalizowane jest ryzyko wypadku  

8. Zachęcaj do ograniczenia programów informacyjnych i śledzenia informacji o zgonach. 

9. Zrób listę „Pomocne telefony” i powieś w widocznym miejscu. 

10. Opiekując się starszymi ludźmi, nie bój się prosić o pomoc. 

Źródło: www.pacjent.gov.pl/aktualności 

Wyzwania związane z chronieniem podopiecznych przed kontaktem  

z potencjalnymi źródłami zakażenia. 

Typowa izolacja osób starszych mo-

że mieć miejsce, gdy nasz senior 

samodzielnie wykonuje obowiązki 

dnia codziennego (dbanie o higienę 

osobistą, przygotowanie posiłku, 

ubranie się, jedzenie itp.). W takiej 

sytuacji członkowie rodziny, bądź 

opiekunowie mogą zminimalizować 

kontakty z osobą starszą np.  do-

starczając zakupy pod dom, wyku-

pując lekarstwa i wszystkie potrzeb-

ne artykuły. Przydatne i podnoszące 

na duchu mogą okazać się rozmowy 

telefoniczne.  

Gdy nasz podopieczny jest osobą niesamodzielną, wymagają-

cą stałej pomocy w podstawowych czynnościach dnia co-

dziennego ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad 

higienicznych: 

 

• Każdorazowe mycie rąk, czy po przyjściu do domu oso-

by starszej. 

• Używanie rękawiczek jednorazowych przy wykonywaniu 

czynności pielęgnacyjnych. 

• Regularne używanie środków dezynfekcyjnych. 

• Jeśli występuje większa obawa o bezpieczeństwo zdro-

wia można użyć maseczek ochronnych np. podczas 

bliższych kontaktów z podopiecznym. 

• Należy unikać dotykania oczu, ust i nosa.  

• Jeżeli opiekę nad seniorem sprawuje więcej niż jedna 

osoba można ustalić godziny i dni wizyt tak, by osoby 

pracujące w środowisku przebywania osoby starszej 

nie miały możliwości kontaktu ze sobą. 



 

 

NAZW

A 

FIRMY 

Dewiza lub motto firmy 

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/ 

RODZINNY DOM SENIORA 
 

UL. KOCHANOWSKIEGO 32 

33 - 100 TARNÓW 

 

ZAPRASZAMY! 
 

Jeśli ktoś z Twoich bliskich, 
znajomych, przyjaciół jest 
osobą starszą, potrzebują-
cą 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. 


