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2.Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną - Adaptacja człowieka do roli pacjenta – 
komunikowanie się z osobą starszą i jego rodziną . 

Starzenie się jest naturalnym procesem w życiu człowieka i nie można mylić go z 

chorobą. Wydłużające się życie starszej populacji powoduje, że coraz więcej ludzi w 

podeszłym wieku wymaga wieloletniej opieki i profesjonalnej pielęgnacji. 

Zaburzenia mowy utrudniają kontakt z innymi ludźmi i wpływają na obniżenie poczucia 

własnej wartości pacjenta dotkniętego tego rodzaju niesprawnością. Nieartykułowane 

dźwięki, a nawet pojedyncze słowa mogą wyrażać uczucia chorego. 

Mowa niewyraźna, zwana dyzartrią, to zaburzenia artykulacji polegające na nieprawi-

dłowej wymowie pewnych dźwięków lub niewłaściwym rytmie mowy. Pacjent rozumie, 

co się do niego mówi i potrafi bezbłędnie formułować słowa, dźwięki, ale ma trudności 

z ich artykułowaniem. Przyczyną dyzartrii są zmiany w obrębie warg, policzków, pod-

niebienia, języka, w jamie gardła i jamie nosowej, brak uzębienia, jak również schorzenia 

krtani, strun głosowych i tchawicy, parkinsonizm. W zespołach parkinsonowskich zmie-

nia się m.in. siła i modulacja głosu, mowa staje się monotonna, bezbarwna i coraz cich-

sza. W rozmowie z pacjentem dotkniętym dyzartrią lekarz musi wykazać się cierpliwo-

ścią, okazać zrozumienie i współczucie. Chorego z zaburzeniem mowy należy zawsze 

traktować z uwagą i poważnie, przejawiając szacunek dla godności pełnowartościo-

wego człowieka, z określonymi umiejętnościami, prawami i obowiązkami. 

Lekarz powinien dokonać oceny zdolności chorego do mówienia, rozumienia, czytania 

i pisania. Musi ocenić też możliwości stosowania alternatywnych metod komunikowa-

nia się z chorym przy użyciu papieru rysunkowego, ołówka, szablonów liter, piktogra-

mów oraz wykorzystania sygnałów niewerbalnych, takich jak ruchy rąk, potakiwanie 

głową, mruganie powiekami. Frustrację chorego można obniżyć poprzez dotyk, 

uśmiech, okazywanie zadowolenia z jego osiągnięć w mówieniu. Lekarz wywiera wpływ 

na kreowanie atmosfery terapeutycznej poprzez okazywanie wrażliwości, akceptacji i 

zrozumienia trudnej sytuacji pacjenta, unikanie pośpiechu oraz wystrzeganie się nega-

tywnych emocji, takich jak dominacja, obojętność, brak wiary w celowość stosowania 



ćwiczeń reedukacyjnych. Ważne jest wykorzystywanie przez lekarza technik komuniko-

wania zwiększających rozumienie mowy poprzez mówienie do chorego „twarzą w 

twarz” i utrzymywanie kontaktu wzrokowego, używanie krótkich zdań, mówienie po-

woli, z przerwami pomiędzy słowami, używanie gestów, mimiki, ruchów ciała, stosowa-

nie wzmocnień poprzez pokazywanie określonych przedmiotów. Lekarz powinien oka-

zywać wyrozumiałość, ignorując popełniane przez pacjenta błędy, potwierdzać rozu-

mienie jego wypowiedzi i obserwować niewerbalne sygnały, uczyć pacjenta technik po-

prawiających mówienie, wyjaśniać konieczność mówienia krótkimi zdaniami. Rodzina i 

bliscy powinni zostać poinformowani o możliwościach kontaktu z chorym, m.in. o stop-

niu rozumienia mowy, stosowanych środkach pomocniczych służących jej zrozumieniu. 

Należy zachęcić ich do kontaktowania się z chorym. 

Zmiany w postaci upośledzenia słuchu zaczynają być wyczuwalne około 50. roku życia. 

Rozpoczynający się ubytek słuchu przez długi czas po zostaje niezauważony, gdyż – co 

jest cechą charakterystyczną tego ubytku, zwanego głuchotą starczą – dźwięki pozo-

stają nadal nieźle słyszalne. Niedosłuch starczy przejawia się przede wszystkim ograni-

czeniem słyszalności tonów o wysokiej częstotliwości, utrudniając rozumienie spółgło-

sek, co w efekcie prowadzi do trudności z rozumieniem mowy. Typowe dolegliwości 

zgłaszane przez chorych to trudności ze zrozumieniem osób o wysokiej tonacji głosu 

(kobiety, małe dzieci), czy rozmów prowadzonych w hałasie. Często ludzie starsi narze-

kają, że to inni niewyraźnie mówią, i nie chcą przyznać się, że sami gorzej słyszą. 

W procesie postępującego ubytku słuchu komunikowanie się wymaga coraz większego 

wysiłku. Pacjent starszy źle słyszący niezwykle uważnie patrzy na rozmówcę, obserwuje 

każdy gest, śledzi każdy ruch ust, ponieważ tzw. czytanie z ust uzupełnia ubytek słysze-

nia. Możliwość poprawy złego słyszenia daje rehabilitacja za pomocą aparatów słucho-

wych poprawiających słuch. 

Komunikowanie się lekarza z osobą starszą z upośledzoną funkcją słuchu: 

1. Do osoby z upośledzonym słuchem należy odzywać się tak, aby widziała ona twarz i 

usta rozmówcy. Trzeba stanąć w dobrze oświetlonym miejscu, w odległości około 1 

metra od rozmówcy, dotknąć go lekko, jeśli nas nie zauważa. Należy unikać wzywania 

chorego z większej odległości, zagadywania od tyłu lub zakrywania ust w czasie mó-

wienia. 



2. Należy mówić nieco wolniej, średnio głośno, zachowując dobrą artykulację. Lekarz 

powinien unikać mówienia zbyt cicho albo zbyt głośno, używania dialektu, gwary, której 

pacjent nie rozumie, mówienia z pełnymi ustami, przesadnej mimiki lub bardzo wol-

nego mówienia. 

3. Jeżeli zdanie nie zostało zrozumiane przez pacjenta, lekarz powinien je powtórzyć, a 

w razie  konieczności powiedzieć je innymi słowami lub napisać. Powinien starać się 

być miły i unikać zbyt głośnego zachowywania się oraz powtarzania tylko pojedynczych 

słów. 

4. Jeżeli osoba starsza z upośledzonym słuchem używa tylko jednego aparatu słucho-

wego, należy odzywać się do niej, stojąc po stronie założonego aparatu. W miarę moż-

liwości powinno unikać się hałasu i głośnych rozmów w pobliżu pacjenta. 

5. Lekarz powinien znać podstawowe zasady obsługi aparatów słuchowych używanych 

przez osoby starsze. 

U osób w starszym wieku często dochodzi do upośledzenia funkcji wzroku lub na sku-

tek naturalnych zmian starczych w narządzie wzroku albo schorzeń tego narządu lub 

innych. 

Pacjenci ociemniali w starszym wieku znajdują się z psychologicznego punktu widzenia 

w dużo trudniejszej sytuacji, ponieważ w tym samym okresie spa dają na nich problemy 

wynikające ze ślepoty i postępujących zmian starczych. Tacy pacjenci mają większe 

opory wobec akceptacji kalectwa i mniejsze możliwości kompensacji skutków wynika-

jących z utraty wzroku. 

Należy ich poddać rehabilitacji, która nie powinna specjalnie odbiegać od programu 

rehabilitacji podstawowej i społecznej niewidomych w innym wieku, z tym że pewne 

zagadnienia muszą być bardziej uwypuklone, a inne zredukowane. W trakcie realizacji 

programu rehabilitacji ociemniałych w starszym wieku trzeba liczyć się z możliwościami 

przyswajania nowej wiedzy i umiejętnościami tych osób. 

Na samodzielność osoby niewidzącej wpłynie stosowanie znaków orientacyjnych, 

dźwiękowych albo dotykowych. Podczas spożywania posiłków niewidomy powinien 



być informowany, co i gdzie się znajduje, aby mógł samodzielnie jeść i pić. Należy pro-

wadzić rękę niewidomego po stole do sztućców i talerza, pozwolić wyczuć dotykiem 

miejsce, gdzie stoi szklanka z napojem. 

Blisko 10% pacjentów powyżej 65. roku życia cierpi na zmiany mózgowe, które u po-

łowy z nich są znacznie zaawansowane. Powyżej 85. roku życia odsetek ludzi dotknię-

tych demencją wzrasta do blisko 25%. Choroba jest nie odwracalna; rozpoznana i udo-

kumentowana w miarę wcześnie, pozwoli w przyszłości zachować realne podejście do 

komunikacji z pacjentem. 

Opieka nad człowiekiem starszym powinna uwzględniać podtrzymywanie i pielęgno-

wanie jego aktywności umysłowej poprzez przekonywanie go, że jest człowiekiem war-

tościowym, poważne traktowanie jego podstawowych potrzeb, wspieranie przy poko-

nywaniu trudności, motywowanie do aktywności umysłowej poprzez pomoc przy 

wprowadzaniu nowości oraz unikanie niepotrzebnych zmian, powtarzanie czynności w 

sposób stały, aż do przyzwyczajenia, przeciwdziałanie poczuciu zależności od opieku-

nów, tworzenie atmosfery zaufania. 

Kawczyńska-Butrym (2000) prezentuje pogląd, że w rodzinach z osobą w starszym 

wieku występuje specyficzna sytuacja opiekuńcza, szczególnie w relacjach pomiędzy 

seniorem a rodziną. Należy wziąć tu pod uwagę zarówno pozytywne, jak i negatywne 

aspekty tej relacji. Niekorzystne sytuacje emocjonalne mogą być wynikiem izolacji spo-

łecznej, poczucia mniejszej wartości wynikającej z utraty pracy, pozycji zawodowej, ro-

dzinnej i osamotnienia. 

Relacje negatywne rodziny w stosunku do człowieka starszego mogą wyrażać się w 

następujący sposób: 

• nieprzyznawanie się do pokrewieństwa, traktowanie starszych członków rodziny 

jako pomocy domowej lub opiekunów do dziecka; 

• izolowanie osoby starszej od towarzyskiego i kulturalnego życia rodziny, ukry-

wanie lub pozostawianie w domu; 

• przejawianie niechęci, nieodpowiednie traktowanie osoby starszej również w 

chorobie czy niepełnosprawności, wyrażanie zniecierpliwienia przy wykonywa-

niu czynności higienicznych, pielęgnacyjnych przy osobie chorej; 



• okazywanie wrogości, agresji fizycznej i werbalnej, np. poprzez krzyki i wyzwiska. 

W wyniku negatywnych relacji może wystąpić wrogie nastawienie człowieka starszego 

do pozostałych członków rodziny, objawiające się następującymi zachowaniami: 

• bunt, agresja skierowana przeciwko rodzinie; 

• płacz, depresja, załamanie oraz wycofanie się z kontaktów; 

• często wymuszanie znacznie większej pomocy, niż to jest konieczne; 

• manipulowanie rodziną poprzez odgrywanie osoby umierającej, histeryzowanie, 

odmawianie przyjmowania posiłków lub wykonywania ważnych dla życia czyn-

ności. 

Osoby, które są opiekunami osoby starszej ze względów zawodowych lub rodzinnych, 

powinny charakteryzować się: 

• chęcią niesienia pomocy oraz cierpliwością; 

• umiejętnością przeprowadzania wywiadu środowiskowego i rodzinnego w oto-

czeniu osoby starszej; 

• umiejętnością rozpoznawania stanu psychicznego seniora wobec otoczenia i sy-

tuacji oraz wobec siebie; 

• gotowością poświęcania czasu na słuchanie skarg i wymagań podopiecznego 

oraz umiejętnością prawidłowej oceny uzyskanych informacji; 

• znajomością przepisów prawnych dotyczących tej populacji. 

  
 


