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 Ważne, by po zdiagnozowaniu cho-
roby u rodziców dać im wsparcie i niejako 
przyjąć nową rolę: „Kiedyś to mama prowa-
dziła mnie do przychodni lekarskiej. Teraz to 

mój obowią-
zek, by za-
pewnić jej 
właściwą 
opiekę”.  
  
 
Warto zapro-
ponować ro-

dzicom wspólne wizyty u lekarza. To pomo-
że poznać rzeczywiste problemy seniora. 
Należy zainteresować się zwłaszcza kwestią 
przyjmowania leków i kontrolować, czy po-
dopieczny nie zażywa ich za dużo lub w nie-
właściwy sposób. 

 Starzenie się naszych najbliższych czę-
sto oznacza pojawienie się u nich różnorod-
nych problemów zdrowotnych. Choroby przy-
chodzące wraz z wiekiem to poważne wyzwa-
nie  zarówno dla starszej osoby, jak i dla jej 
rodziny. Starzejącym się rodzicom trzeba nie 
tylko pomagać, ale i otwarcie rozmawiać  
z nimi o chorobach, na które mogą być nara-
żeni. Konieczne jest okazanie troski i zaintere-
sowania, a także poświęcenie seniorowi spo-
rej ilości czasu. Bagatelizowanie objawów mo-
że doprowadzić do nieodwracalnego pogor-
szenia się stanu zdrowia.   
 Rozmowy z rodzicami o ich stanie 
zdrowia nie należą do najłatwiejszych. Ko-
nieczna jest spora doza cierpliwości i uświado-
mienie sobie, że czasami unikanie mówienia  
o własnych problemach może wynikać z lęku, 
wstydu lub niechęci do martwienia dzieci albo 
wnuków pogarszającym się stanem zdrowia. 
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Zdrowie to jak najdłuższe, samodzielne, aktywne oraz 
twórcze życie bez chorób i niepełnosprawności, ale także 
razem z nimi, jeśli nie udało się ich uniknąć.  

Zdrowie seniora z jednej strony zależy od tempa natural-
nego, typowego dla danej osoby procesu starzenia się,  
z drugiej zaś jest następstwem chorób, w tym zależnych 
od wieku, przebytych w ciągu życia urazów, wypadków, 
środowiska w jakim przyszło żyć i pracować.  
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  Powszechnym zjawiskiem u starszych chorych jest nakładanie się 

zmian chorobowych na zmiany będące wynikiem procesu starzenia się. 

Najbardziej charakterystyczną cechą pacjentów w wieku podeszłym jest 

wielochorobowość, czyli współwystępowanie kilku przewlekłych cho-

rób.  

 U seniora rozpoznaje się na przykład nadciśnienie, cukrzycę, 

osteoporozę, chorobę zwyrodnieniową stawów i depresję. Wielochoro-

bowść może utrudniać między innymi prowadzenie skutecznej fizjotera-

pii, gdyż dla każdej z występujących chorób należy rozpatrzeć wszystkie 

wskazania i przeciwskazania dla określonych typów terapii. 

 Następstwem wielochorobowości jest wielolekowość, czyli jednoczesne stosowanie 
przez chorego codziennie znacznej liczby leków, w tym leków dla których nie ma wskazań z me-
dycznego punktu widzenia (witaminy, suplementy, syropy itp. kupowane bez konsultacji z leka-
rzem). 

 Wielochorobowość i wielolekowość powodują tzw. spiralę chorób i terapii, czyli „błędne 
koło”, w którym zwiększająca się liczba schorzeń wymusza leczenie u coraz większej liczby spe-
cjalistów, a więc stosowanie coraz większej liczby leków, a to z kolei prowadzi do uszkodzenia 
kolejnych narządów. 

 Będąc opiekunem osoby starszej należy zwrócić szczególną uwagę na samoleczenie, czyli 
przyjmowanie przez seniorów leków, które wydawane są bez recepty i mogą być stosowane bez 
konsultacji z lekarzem. W myśleniu pacjentów w podeszłym wieku nie wywołują one skutków 
niepożądanych. Jednak wraz ze wzrostem liczby leków zwiększa się ryzyko wystąpienia nieko-
rzystnych działań  i nie ma tu znaczenia rodzaj przyjmowanych leków. Skutki niepożądane leków 
u ludzi starszych mogą być nietypowe i odbiegać od obserwowanych u ludzi młodszych. 

Str. 2 

Wielochorobowość i wielolekowość  

Wielolekowość 

Wzrost ryzyka działań 

niepożądanych i inte-

rakcji między lekami 

Narastające ryzyko dysfunkcji 

kolejnych narządów 

Wielochorobowość 

Spirala chorób i terapii. 
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 Pojawienie się w rodzinie osoby chorej, niepełnosprawnej, wymagającej opieki, to sytuacja 

która zmienia życie zarówno człowieka chorego, jak i całej jego rodziny. Wymaga reorganizacji, zmiany 

celów, pełnionych ról. Znaczenie postawy wobec choroby i niepełnosprawności ujawnia się szczegól-

nie, gdy ma ona negatywny charakter. Przyjęcie odpowiedniego stosunku nie tylko ułatwia przezwy-

ciężenie fizycznych ograniczeń, ale też ułatwia współpracę z opiekunami. 

Str. 3  Kwiecień 2021, nr 9 

Postawy przyjmowane wobec choroby  

Postawy altruistyczne (twórcze) Postawy egoistyczne 

Dawca 
Człowiek, który mimo własnego cierpienia 
potrafi dzielić się z innymi dobrocią i życzli-
wością, dostrzega cierpienia i przeżycia in-
nych. 

Biorca 
Zapatrzony w możliwości różnych korzyści 
wynikających z choroby, wykorzystuje ponad 
miarę cudzą dobroć i serdeczność. 

Samarytanin 
Potrafi cierpliwie słuchać innych, rozważnie 
ocenia własną chorobę, rzeczowo zatroskany 
o siebie i otoczenie. 

Hipochondryk 
Pełen niepokoju i troski o siebie, chce być 
stale traktowany jako osoba wymagająca po-
mocy, wyolbrzymi swoje obawy, domaga się 
nieustannej uwagi. 

Pomocnik 
Akceptuje własną chorobę, współdziała w 
procesie leczenia, pomaga znaleźć sens cier-
pienia dla siebie i innych. 

Malkontent 
Nie akceptuje własnej choroby, narzuca swo-
ją wizję leczenia, stale jest niezadowolony. 

Konspirator 
Ukrywa swój stan przed innymi, cierpi w mil-
czeniu, zaangażowany w powrót do zdrowia. 

Zasłużony 
Lubi być widoczny na tle innych chorych, 
chwali się swoimi doświadczeniami, straszy 
innych zabiegami i przewidywanym bólem. 

Żołnierz 
Mężnie znosi wszelkie cierpienia, budzi otu-
chę i nadzieję otoczenia. 

Tchórz 
Nie umie i nie chce walczyć o zdrowie, oba-
wia się bólu, unika trudów życia. 

Przystosowanie się do choroby – wybrane postawy przyjmowane przez podopiecznych (wg K. Osińskiej) 
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 W pierwszej kolejności opiekun powinien zastanowić się dlaczego chory nie chce iść do lekarza. Po-
wody mogą być różne np. senior nie widzi problemu albo czegoś się boi (skierowania do domu opieki, ograni-
czeń w dotychczasowym życiu, utraty prawa jazdy itp.) Aby przekonać do wizyty w wielu wypadkach wystar-
cza spokojna, rzeczowa rozmowa rozwiewająca obawy chorego, dająca mu poczucie wsparcia 
i bezpieczeństwa. 

 

Jak poprowadzić taką rozmowę?  

 

Pozytywny skutek może przynieść: 

1. Odwołanie się do zdarzeń z przeszłości, gdy miała miejsce podobna sytuacja, w której też 
należało namówić chorego na wizytę u lekarza.  

2. Podanie przykładu, który nie dotyczy wprost chorego, ale jakiejś znanej mu osoby np.: „Pamiętasz, jak 
sąsiadka źle się czuła, ale nie chciała iść do lekarza? Wiedziałaś, że jest jej to potrzebne i namówiłaś ją. 
Potem była ci za to wdzięczna…”. 

3. Odwołanie się do naszej relacji i  podkreślanie, jakie to dla nas ważne, by rodzic był w dobrej kondycji 
(ale bez budowania poczucia winy): „Martwię się o twoje zdrowie. Jest dla mnie ważne, by wiedzieć, 
czy wszystko jest w porządku. Będę spokojniejsza, jeśli zgodzisz się pójść do lekarza”.  

4. Wsparcie bliskiego poprzez przyznanie, że sytuacja jest trudna, ale dzięki wizycie u  lekarza istnieje 
szansa na zmniejszenie stresu i  rozwianie wątpliwości. 

5. Rozmawianie o korzyściach z wizyty, a nie o tym, co złego się wydarzy, jeśli nasz bliski nie zdecyduje 
się na nią.  

6. Zaoferowanie pomocy w dojeździe, asyście u lekarza – to jest kolejny element dodawania bliskiej oso-
bie wsparcie.  

7. Zorientowanie się, czy nasz bliski nie czuje niechęci do lekarza, u którego miałaby się odbyć wizyta, 
może chciałby zmienić lekarza? 

 

 

W takiej rozmowie unikajmy natomiast wypowiedzi: 

 

1. Oskarżycielskich, obciążających odpowiedzialnością i  wywołujących poczucie winy („Jesteś 
egoistą, że nie chcesz się leczyć”, „Wykończysz mnie tym swoim uporem”).  

2. Nakazów i zakazów, trybu rozkazującego, straszenia, szantażowania („Musisz iść do lekarza, koniec, 
kropka”, „To nie są żarty, jak nie pójdziesz do lekarza, to się wykończysz i mnie przy okazji też”, „Jeżeli 
nie pójdziesz do doktora, to nie pojedziemy w sobotę na działkę”). 

3. Straszenia („Jeśli nie pójdziesz do lekarza, to przestaniesz pamiętać, chodzić i nie wiadomo co jesz-
cze”).  

 

Str. 4 Wyzwania w opiece nad chorym seniorem 

Gdy senior unika wizyty u lekarza ...  
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 Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jest to wizyta naszego bliskiego, a nie nasza!  

 

 Nie wyręczajmy seniora w sytuacji, gdy lekarz adresuje pytanie do niego. Dajmy bliskiemu szansę na udzielenie 

odpowiedzi i poczucie, że nadal sam stanowi o  sobie, a lekarzowi szansę na ustalenie kondycji chorego (to 

z obserwacji zachowania chorego i z jego wypowiedzi specjalista wnioskuje o stanie zdrowia).  

 Jeśli nasz bliski udziela odpowiedzi niezgodnych z prawdą lub zbyt długo się zastanawia, to nie poprawiajmy go, 

ani nie podpowiadajmy prawidłowych odpowiedzi. Zaprzeczanie wypowiedziom chorego może go zablokować na dal-

szą część rozmowy. Unikajmy również szeptów i półsłówek, bo może to wzmagać niepokój u naszego bliskiego. 

 Najlepszą strategią jest wytrwanie w milczeniu przez cały wywiad i badanie, a dopiero pod koniec poinformowanie 

lekarza o tym, co zauważyliśmy niepokojącego podczas pobytu w gabinecie. 

 Należy również zadawać lekarzowi pytania i prosić o wyjaśnienie znaczeń słów, którymi się posługuje („otępienie”, 

„afazja” itd.), zapisanie nazwy choroby, w kierunku której robi rozpoznanie, czego możecie się spodziewać w przyszło-

ści i gdzie szukać pomocy.  

 Zawsze warto upewnić się, czy lekarze zajmujący się seniorem wiedzą o wszyst-
kich lekarstwach, jakie w danym momencie on przyjmuje. Udając się na wizytę 
warto spisać na kartce wszystkie stosowane leki (również te „bez recepty”) i 
spytać lekarza, czy mogą być łącznie stosowane. 

 Należy dowiedzieć się, jakich objawów ubocznych można się spodziewać oraz co należy zrobić jeśli na 
przykład zapomni się o podaniu dawki leku. 

 Nadzorować, czy chory przyjmuje leki w odpowiedniej dawce i w odpowiednim czasie. 
 Po podaniu choremu leku należy podać również coś do popicia, to pomoże zapobiec wypluciu leku. 
 Jeśli chory ma problemy z połykaniem należy zapytać o inną postać leku np. w formie syropu. 
 Zakupić w aptece pudełeczko z przegródkami na leki. Ułatwi to kontrolę nad właściwym podawaniem 

leków. 
 Jeśli opiekujesz się osobą z chorobą otępienną lub twój podopieczny ma skłonność do nadmiernego 

przyjmowania leków, to pamiętaj, aby schować leki w bezpiecznym miejscu. 
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 Czuwanie nad właściwym przyjmowaniem leków  

Jak rozmawiać z lekarzem w obecności osoby chorej? 

Seniorzy mają tendencję do 
zapominania, jakie środki 
farmakologiczne przyjmują, 
kiedy jest pora na przyjęcie 
danego leku, jaka jest 
zalecana dawka czy 
proporcja leku.  

 Konieczność odbycia wizyty u lekarza może wywoływać znaczny stres zarówno u opiekuna, jak i je-

go podopiecznego (zwłaszcza jeśli senior cierpi na chorobę otępienną i ma problemy z pamięcią oraz myśle-

niem). W celu ułatwienia przebiegu tego wydarzenia opiekun może: 

1. Postarać się o maksymalne uproszczenie całej procedury wyjścia. Dotyczy to na przykład wcześniej-
szego poinformowania podopiecznego u wizycie u lekarza. W zależności od zachowania seniora opie-
kun powinien zdecydować, czy lepiej jest poinformować wcześniej, czy też powiedzieć o wizycie do-
piero w momencie znalezienia się pod drzwiami gabinetu lekarskiego. 

2. Rozpocząć dzień rutynowo, jak każdy inny, bez niepotrzebnego pospieszania chorego, wprowadza-
nia atmosfery nerwowego napięcia i niepokoju wypowiedziami typu „musimy wstać wcześnie, po-
spieszyć się ze śniadaniem, szybko ubrać się …”. 

3. Zaplanować wcześniej podróż: dowiedzieć się, gdzie dokładnie jest przychodnia, czy jest tam par-
king, czy na miejscu trzeba będzie korzystać ze schodów, ile czasu zajmuje dojazd itp. 

4. Zaplanować wizytę u lekarza w tej porze dnia, kiedy bliski jest w najlepszej formie. 
5. Zabrać ze sobą coś do jedzenia, picia lub jakąś rzecz, którą chory lubi mieć przy sobie. 

Gdy wybieramy się z podopiecznym do lekarza - kilka praktycznych wskazówek 
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 Obecność przy osobie ciężko chorej, umierającej to szczególnie trudne emo-

cjonalnie i poznawczo wyzwanie dla opiekuna. Nieuleczalnie chorzy obok bólu i braku 

kontroli nad własnym ciałem, najbardziej obawiają się samotność u kresu życia. Dla-

tego też warto wiedzieć, jakie są oznaki tych ostatnich chwil i w jaki sposób można 

towarzyszyć bliskiej osobie w tym szczególnym czasie. 

 W każdym z etapów umierania pojawiają się różne emocje i związane z nimi zachowania. Ich kolej-

ność może być różna w zależności od osobowości, sytuacji społecznej, a także stanu zdrowia podopiecznego. 

 Nieświadomość nadchodzącej śmierci. 

 Podopieczny jeszcze nic nie wie o swojej sytuacji zdrowotnej i nie przeżywa w związku z tym żadnych 

trudności. Dotrą one do niego po pewnym czasie. Senior może wyrażać wątpliwości związane z doświadcza-

nymi objawami chorobowymi i częstą „zmową milczenia” powstałą wśród opiekunów na temat jego stanu. 

 Niepewność. 

 Podopieczny przeżywa wątpliwości dotyczące przebiegu choroby i odczuwa niepokojące objawy 

wskazujące na długotrwałe osłabienie sił witalnych. Chwile smutku i lęku przeplatają się z nadzieją i oczeki-

waniem na cudowną poprawę.  

 Bunt i agresja. 

 Uczucia te pojawiają się najczęściej obok stadium niepewności. Nawet po pogodzeniu się z bliskością 

śmierci chory może się buntować przeciwko niej. Bunt ten może się manifestować poprzez szukanie winnych 

zaistniałej sytuacji, wyrzuty wobec rodziny, poczucie winy związane ze stylem prowadzonego w młodości 

sposobu życia. 

 Zaprzeczanie. 

 Podopieczny zaprzecza wyczuwanej przez siebie sytuacji bliskiego kresu życia poprzez swoje zacho-

wanie np. snuje plany wybiegające daleko w przyszłość. Jest to najczęściej próba ucieczki od rzeczywistości. 

Zaprzeczanie może wyrażać wprost słowami: „to przecież nie może być prawda, że ja umrę już teraz”, czasem 

będzie to uporczywe zmienianie tematu na taki, który nie jest związany ze stanem zdrowia. 

 Targowanie się z losem. 

 Na tym etapie przeplatają się ze sobą bunt i depresja. Chory zaczyna składać obietnice lekarzom, Bo-

gu, rodzinie mając nadzieję, że zmiana zachowania odwróci jego los. Często też wyraża chęć pogodzenia się  

z osobami, z którymi pozostawał w konflikcie. 

 Depresja. 

 Pojawia się u większości świadomych swojej sytuacji ciężko chorych osób w końcowej fazie życia. 

Może przejawiać się odmową zażywania leków, spożywania posiłków, niechęcią do rozmowy i niemożnością 

wykonywania ważnych, codziennych czynności. 

 Pogodzenie się z faktem bliskiej śmierci. 

 Ostatnie stadium akceptacji może przybierać formę pragnienia śmierci, pragnienia zakończenia cho-

roby i cierpień. Niektórzy umierający mogą wyrażać w tym czasie życzenia związane z okresem po ich śmierci 

np. formą pogrzebu. To zwykle okres pożegnań, a także przestrzeń przeżyć religijno – duchowych osoby 

umierającej. 

 

Str. 6 

Towarzyszenie osobie umierającej  



 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Str. 7  Kwiecień 2021, nr 9 

„Gdy zaś ziemskie życie 
człowieka zbliża się ku 
końcowi, jest jeszcze miłość, 
która potrafi znaleźć 
najwłaściwsze sposoby, aby 
zapewnić osobom starszym, 
zwłaszcza, gdy nie są już 
samodzielne oraz chorym 
w tak zwanej ostatniej fazie 
życia pomoc prawdziwie 
humanitarną i należycie 
zaspokoić ich potrzeby,  
a przede wszystkim 
złagodzić ich lęki i poczucie 
osamotnienia”.  

Jan Paweł II 

  
Opiekując się osobą u schyłku życia należy również pamiętać o kilku elementach, które mogą pod-
nieść jakość tej opieki. Są to między innymi:   
 

1. Cierpliwe wspieranie chorego polegające na rozmowach z bliską osobą na temat sta-
nu jej zdrowia w sposób delikatny, ale prawdziwy. Pomoże to pogodzić się z faktem 
zbliżającej się śmierci. 

2. Wysłuchanie chorego, co daje mu możliwość na wyrażenie negatywnych myśli i uze-
wnętrznienie emocji (bólu, żalu, gniewu). Dzięki temu senior będzie mógł łatwiej za-
akceptować sytuację, w której się znalazł. 

3. Wrażliwość i uważność na gesty oraz inne sygnały pozawerbalne, co pozwala na roz-
poznanie potrzeb chorego w sytuacji, gdy utracił on zdolność komunikacji słownej. 

4. Wsparcie emocjonalne i duchowe przekazywane przez opiekunów.  
5. Zaspokojenie potrzeb duchowo – religijnych w zgodzie z religią i filozofią życiową se-

niora, umożliwienie mu kontakt z księdzem lub przewodnikiem duchowym. 
6. Zapewnienie kontaktu z osobami, z którymi umierający chciałby się spotkać, pogo-

dzić. 
7. Zadbanie o właściwe (ciche, spokojne) otoczenia dla osoby umierającej. 
8. Praktyczna pomoc w uregulowaniu spraw urzędowych, spadkowych itp. 

Towarzyszenie osobie umierającej - kilka porad. 

 Czasami członkowie rodziny martwią się, że osoba cho-
ra lub starsza umrze w domu na przykład podczas snu i oni 
pierwsi to stwierdzą. Z tego powodu opiekunowie śpią lekko, 
czujnie lub wielokrotnie wstają w nocy, aby sprawdzić stan se-
niora.  
 Śmierć osoby bliskiej, nawet po długiej i ciężkiej choro-
bie, może być bardzo bolesna, a obowiązki z nią związane są 
dla wielu opiekunów bardzo trudne. Wiele osób czuje się pew-
niej, gdy ma przygotowany plan postępowania na taką okolicz-
ność zawierający ważne numery telefonów np. do lekarza do-
mowego, osoby duchownej czy wybranego wcześniej zakładu 
pogrzebowego.  
  

 
 
Pozwalając choremu spokojnie i god-
nie odejść, opiekun daje świadectwo 
swojej troski i miłości do najbliższego.  



 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Jesteśmy placówką zapewniającą od poniedziałku do piątku dzienną opiekę dla osób niesamodziel-

nych, w wieku 60+ i będących mieszkańcami Tarnowa.  

Świadczymy usługi:  opiekuńczo-pielęgnacyjne, aktywizująco-usprawniające oraz wspomagające 

dla seniorów oraz ich opiekunów nieformalnych.  

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 


