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Joanna Zalewska‑Puchała

Uwarunkowania opieki 
nad osobą starszą

Opieka nad osobą w starszym wieku znacznie różni 
się od opieki nad osobami dorosłymi. Różnice te wy‑
nikają ze zmian w funkcjonowaniu poszczególnych 
narządów, jakie zachodzą w organizmie wraz z jego sta‑
rzeniem się. Organizm starszego człowieka wykazuje 
mniejsze zdolności do odnowy, a układ odpornościowy 
jest coraz słabszy. Zmiany w psychice osób starszych 
mogą wywoływać brak akceptacji, lęk, zawstydzenie, 
depresję i wycofanie z życia społecznego. Seniorzy nie 
stanowią jednorodnej grupy pod względem przebiegu 
procesu starzenia, stanu zdrowia, sprawności, sytuacji 
życiowej, ekonomicznej i społecznej, jednak wszyscy 
narażeni są na wielo chorobowość, niepełnosprawność, 
niesamodzielność i ograniczoną autonomię.

Wielochorobowość, niepełnosprawność 
i niesamodzielność

Starzenie się to dynamiczny, długotrwały i nieodwra‑
calny proces fizjologiczny zachodzący w rozwoju czło‑
wieka. Jedynie około 10–20% osób starszych wykazuje 
cechy pomyślnego starzenia się. Nawet najbardziej 
fizjologiczne starzenie się stopniowo ogranicza spraw‑
ność i zdolność do samodzielnego życia. Większość osób 
w zaawansowanej starości potrzebuje pomocy innych 

i staje się od niej uzależniona. Badania polskich auto‑
rów wskazują, że mobilność ponad 1/3 osób po 75. roku 
życia pogarsza się na tyle, że nie są one w stanie wyko‑
nywać czynności samoobsługowych ani bardziej złożo‑
nych prac domowych. Ponadto dolegliwości lub choroby 
dotyczące większości seniorów u niemal połowy z nich 
powodują trwałe upośledzenie funkcjonowania w ży‑
ciu codziennym. Tak więc w następstwie naturalnego 
procesu starzenia się dochodzi do utraty samodzielno‑
ści w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych 
i przyjęcia statusu osoby zależnej. Niesamodzielność 
ta dodatkowo pogłębia się wskutek charakterystycznej 
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dla wieku starszego wielochorobowości. Do dużej cho‑
robowości u osób starszych przyczyniają się trudności 
z kontrolowaniem naturalnych odruchów, osłabienie 
naturalnej obronności oraz wpływ różnych szkodliwych 
czynników. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego starsze oso‑
by w Polsce cierpią przeciętnie na 3,8 przewlekłych 
stanów chorobowych jednocześnie. Wśród problemów 
zdrowotnych wieku podeszłego wymienia się między 
innymi: zmęczenie, bóle głowy, bezsenność, bóle stawów 
i kręgosłupa, dolegliwości sercowo‑naczyniowe, zawro‑
ty głowy, zaburzenia równowagi, upadki, zaburzenia 
neurologiczne, zaburzenia oddawania moczu, pogor‑
szenie widzenia i słuchu, upośledzenie lokomocji oraz 
niesprawność intelektualną. U osób po 60. roku życia 
najczęściej występujące choroby to: choroby układu 
sercowo‑naczyniowego, choroby układu ruchu i choro‑
by metaboliczne. U osób długowiecznych zagrożenie 
stanowią ostre stany zapalne i infekcyjne, na przykład 
zapalenie płuc, grypa, a poza tym następstwa upadków 
i złamania kości.

Dodatkowym problemem – zarówno diagnostycznym, 
jak i  terapeutycznym – są odmienności przebiegu 
chorób u osób w starszym wieku. Natomiast jednym 
z głównych problemów opiekuńczych i pielęgnacyj‑
nych jest postępująca niesprawność starzejącego się 
organizmu. Do niesprawności seniorów przyczyniają 
się: zaburzenia widzenia, zaburzenia narządu ruchu, 
brak aktywności fizycznej, wielochorobowość, utrata 
więzi społecznych, samotność, wczesne wdowieństwo, 
zaniedbania rodzinne oraz świadomość braku wsparcia 
socjalnego.

Niesprawność ogranicza autonomię starszych osób, 
powoduje ich uzależnienie od pomocy innych, a z czasem 
może się stać przyczyną konieczności zamieszkania 
w instytucji opiekuńczej. Niesprawność zwiększa także 
chorobowość i śmiertelność. W Polsce jakąkolwiek formą 
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niepełnosprawności ruchowej dotknięta jest połowa 
osób w wieku 70–74 lat i około 78% osób po 80. roku 
życia. Szacuje się, że 8,2% osób po 80. roku życia ciągle 
przebywa w łóżku, 15,5% nie opuszcza mieszkania, 
a 29% porusza się tylko w okolicy miejsca zamieszkania.

Pielęgnacja skóry osób starszych

Zmiany wsteczne zachodzące w organizmie człowieka 
wraz z procesem starzenia dotyczą także skóry, która 
traci swoje właściwości, dlatego jej pielęgnacja powinna 
się opierać na innych przesłankach niż w przypadku 
osoby młodszej. Starzenie się skóry jest sprawą indy‑
widualną, zależną od czynników genetycznych, płci, 
warunków życia, klimatu i rodzaju wykonywanej pracy.

Zmiany zachodzące z wiekiem w skórze istotne ze wzglę‑
du na czynności opiekuńcze to:
�� zanik poszczególnych warstw skóry,
�� zmniejszenie ilości włókien kolagenowych,
�� degeneracja włókien elastycznych,
�� zmiana przepuszczalności skóry,
�� zmniejszona produkcja potu i łoju.

W wyniku tych zmian skóra osób starszych staje się wy‑
suszona, skłonna do rogowacenia i złuszczania, pomarsz‑
czona i zwiotczała, a warstwy skóry stają się cieńsze. 
Najbardziej widoczna i charakterystyczna oznaka skóry 
starczej to zmarszczki, które powstają w wyniku wzmożo‑
nego pogłębienia bruzd skóry i fałdów (najbardziej widocz‑
ne na szyi, twarzy i karku), często występują także liczne 
rozszerzenia naczyń (głównie na skórze twarzy i dekoltu). 

W miejscach eksponowanych na działanie promieni UV 
na skórze pojawiają się różnej wielkości przebarwienia. 
W 5. lub 6. dekadzie życia na skórze mogą się pojawiać 
zmiany o charakterze drobnych, rubinowoczerwonych, 
guzków w kształcie kopułek – naczyniaków starczych.

Około 75% osób po 65. roku życia ma suchą skórę. 
Sucha skóra osób starszych może być lekko zaczerwie‑
niona i łuszcząca się; zmiany są najbardziej nasilone 
na podudziach, przedramionach i grzbietach dłoni. 
Niezmiernie ważnym elementem pielęgnacji suchej 
skóry jest jej nawilżanie i natłuszczanie. Naturalnym 
źródłem wody dla skóry są kąpiele. Warto jednak pa‑
miętać, że wysuszenie skóry jest efektem częstego 
stosowania ciepłej wody i mydła. Pozbawiają one skórę 
ochronnych olejków. Zamiast mydła i wody można 
używać produktów do oczyszczania i nawilżania nie‑
wymagających spłukiwania wodą. Do pielęgnacji suchej 
skóry należy stosować łagodne, przetłuszczone, bezza‑
pachowe preparaty o lekko kwaśnym odczynie (pH 5,5).

Codzienna toaleta

Codzienną toaletę ciała należy przeprowadzać dwa razy 
dziennie (rano i wieczorem). Powinna ona obejmować:
�� mycie ciała,
�� nawilżanie i natłuszczanie skóry,
�� zabezpieczenie skóry przed podrażnieniami,
�� szczotkowanie zębów/mycie protezy,
�� czesanie włosów.

Mycie osób starszych powinno dotyczyć takich ob‑
szarów ciała jak: twarz, szyja, klatka piersiowa, ręce 
i krocze, a u osób niemobilnych także plecy. Do mycia 
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ciała człowieka starszego należy używać specjalnie 
do tego przeznaczonych myjek wilgotnych lub myjek 
suchych po nałożeniu na nie specjalnych preparatów, 
niewymagających spłukiwania, po ich użyciu nie jest 
konieczne nakładanie środków pielęgnujących na skórę. 
W przypadku mycia ciała podopiecznego wodą i środ‑
kami myjącymi bardzo ważne jest, aby środki te nie 
zawierały mydła (ponieważ działa ono wysuszająco 
na skórę i zmywa jej naturalną ochronę, pozostawione 
na skórze resztki mydła po niedokładnym spłukaniu 
mogą wywoływać podrażnienia), a po myciu na skórę 
powinien zostać nałożony preparat pielęgnujący (na‑
wilżający, odżywczy, ochronny), na przykład mleczko 
nawilżające z witaminą E.

U osób z nietrzymaniem moczu i stolca oddzielną pro‑
cedurą jest dokładna higiena krocza przy każdorazowej 
zmianie produktu chłonnego, polegająca na dokładnym 
oczyszczeniu skóry, osuszeniu i zabezpieczeniu przed ma‑
ceracją, odparzeniami i odleżynami. Do toalety poślad‑
ków i krocza najlepiej nadają się produkty do użycia bez 
wody, na przykład chusteczki oczyszczające. Po umyciu 
krocza należy nałożyć na skórę środki ochronne, które 
będą stanowić barierę wodoodporną między skórą a mo‑
czem/kałem, na przykład krem ochronny z gliceryną.

Kąpiel

Kąpiel osób starszych ma na celu nie tylko oczyszcze‑
nie skóry ze złuszczonych naskórków, drobnoustrojów, 
brudu, kurzu, łoju i potu, lecz także nawilżenie, po‑
prawienie jej funkcji, profilaktykę chorób skóry oraz 
zapewnienie dobrego samopoczucia.
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Kąpiel w wannie lub pod prysznicem powinna się od‑
bywać co najmniej dwie godziny po posiłku, raz w ty‑
godniu, ponieważ częste kąpiele, zwłaszcza w gorącej 
wodzie, powodują wysuszenie  skóry. W zależności 
od mobilności osoby starszej kąpiel można przepro‑
wadzić w wannie, pod prysznicem lub w łóżku. Przed 
przystąpieniem do kąpieli, bez względu na miejsce i nie‑
zależnie od wybranej metody, należy zadbać o przyjazne 
przygotowanie otoczenia, komfort w zakresie wrażeń:
�� wizualnych – ład i porządek w pokoju kąpielowym, 

nieostre, ciepłe oświetlenie, w miarę możliwości 
pastelowe kolory używanych sprzętów,

�� słuchowych – niski poziom hałasu, włączenie mu‑
zyki, mówienie spokojnym tonem,

�� dotykowych – miękkie dywaniki, maty antypośliz‑
gowe, zadbanie, aby podłoga nie była śliska.

Należy również zapewnić podopiecznemu intymność – 
kąpiel w miarę możliwości powinna wykonywać zawsze 
ta sama osoba, a w pokoju kąpielowym nie powinny 
przebywać osoby niezaangażowane w kąpiel. 

Temperatura pomieszczenia, w którym odbywa się 
kąpiel, powinna wynosić 20–22°C, natomiast tempera‑
tura wody powinna być chłodniejsza niż w przypadku 
osób dorosłych – 32–36°C.

Bardzo ważne jest, aby do kąpieli nie używać mydeł, 
pieniących się żeli i płynów, gdyż zawierają one sub‑
stancje niszczące naturalny płaszcz lipidowy chroniący 
skórę. Kryteria bezpieczeństwa spełnia na przykład 
szampon i żel do mycia w jednym.

Mycie ciała należy rozpocząć od twarzy, a następ‑
nie myć szyję, ręce, klatkę piersiową, brzuch, plecy, 

pośladki, nogi i na końcu krocze. Ponieważ skóra osób 
starszych jest cieńsza i bardziej wrażliwa na podraż‑
nienia, do jej mycia należy używać myjek, a do osu‑
szania ciała miękkich ręczników kąpielowych. Ciało 
należy osuszać delikatnie, najlepiej metodą dotykową, 
i dokładnie (zwłaszcza między palcami i między sty‑
kającymi się fałdami skóry pod piersiami). Po kąpieli 
wskazane jest szybkie nałożenie kremu lub emulsji czy 
balsamu o działaniu nawilżającym i natłuszczającym 
na jeszcze wilgotną skórę. Podczas jego nakładania 
zalecany jest delikatny masaż skóry ruchami kolisty‑
mi. Dodatkowo przy pojawiającym się uszkodzeniu 
naturalnej bariery ochronnej skóry środki nawilżające 
przyczynią się do jej regeneracji, zmniejszają uczucie 
świądu i przeciwdziałają podrażnieniom. Po ich użyciu 
wilgotność skóry utrzymuje się przez wiele godzin, 
nawet przy małej wilgotności otoczenia.

Dobre środki do pielęgnacji skóry powinny zawierać 
substancje zatrzymujące wodę, na przykład mocznik czy 
lipidy. Na szczególną uwagę zasługują miejsca najbar‑
dziej narażone na ucisk i macerację. Okolice pośladków 
należy zawsze delikatnie wymasować, aby poprawić 
ukrwienie skóry, i natłuścić, aby izolować od wilgoci, 
czyli moczu, który powoduje macerację skóry.

Problem, z którym należy się liczyć przy planowaniu 
kąpieli, to niechęć osób starszych do mycia i przyję‑
cia pomocy od innych. Dotyczy to częściej osób w po‑
czątkowych etapach otępienia; przyczyną może być 
również lęk przed upadkiem w łazience (zwłaszcza 
po wcześniejszych takich incydentach), nietolerancja 
niskich temperatur (w momencie rozbierania do kąpieli 
i wychodzenia z wanny/prysznica), uczucie wstydu 
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(zwłaszcza w higienie intymnej), ból (np. w chorobach 
zwyrodnieniowych), nieodpowiedni czas (rano, gdy jest 
jeszcze „zaspany”, wieczorem, gdy jest już zmęczony). 
W takich sytuacjach opiekun powinien podchodzić 
indywidualnie do każdego podopiecznego i wykazać 
się taktem, cierpliwością, delikatnością, a jednocześnie 
stanowczością.

Mycie głowy

Z powodu utraty komórek barwnikowych oraz zmniej‑
szenia liczby mieszków włosowych włosy osób starszych 
są siwe, cienkie i kruche. Prawidłowa pielęgnacja skóry 
głowy i włosów osoby starszej polega na codziennym 
czesaniu i szczotkowaniu włosów miękką szczotką 
(najlepiej z naturalnego włosia) oraz myciu zależ‑
nie od potrzeb – przeciętnie raz w tygodniu u osób 
mobilnych i nawet codziennie u osób niemobilnych 
(np. ze względu na zwiększoną potliwość). Podczas 
mycia głowy należy wziąć pod uwagę przyzwyczajenia 
i preferencje podopiecznego dotyczące częstości mycia 
głowy, stosowanych środków pielęgnacyjnych i tempe‑
ratury wody. Pielęgnacja włosów jest okazją do obser‑
wacji zmian patologicznych skóry głowy, tj.  łupieżu, 
grzybicy, wszawicy.

Zaleca się używanie specjalnych szamponów do włosów 
osób starszych lub łagodnego mydła i ciepłej wody (prefe‑
rowana może być woda cieplejsza niż w przypadku osób 
dorosłych, ze względu na gorszą tolerancję niskich tem‑
peratur). Przed zmoczeniem włosów należy je rozczesać 
i wyszczotkować. Po rozprowadzeniu środka myjącego 
na włosach należy go delikatnie wmasować w skórę 

głowy opuszkami palców obu rąk, ruchami okrężnymi. 
Po umyciu i dokładnym spłukaniu włosów trzeba je 
rozczesać grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami. 
Włosów nie należy zostawiać do samoistnego wyschnię‑
cia (ryzyko przeziębienia), tylko wysuszyć suszarką 
z ciepłym nawiewem powietrza i rozczesać. Suszarkę 
powinno się trzymać nie bliżej niż 15–20 cm od głowy 
i prowadzić strumień powietrza z góry na dół. Podczas 
mycia głowy dobrze jest zrobić masaż skóry głowy.

W zależności od mobilności podopiecznego mycie gło‑
wy można przeprowadzić w wannie, pod prysznicem, 
przy umywalce lub w łóżku. Dla osób niemobilnych 
przeznaczone są specjalne, bardzo wygodne i proste 
w użyciu nadmuchiwane baseny czy foremki do mycia 
głowy w łóżku oraz mobilny zestaw prysznicowy. U osób 
siedzących do mycia głowy przy umywalce można wy‑
korzystać specjalną rynnę – tacę do mycia włosów. 
U niektórych podopiecznych warto rozważyć zasadność 
umycia głowy bez użycia wody – służą do tego specjalne 
jednorazowe czepki nasączone szamponem i odżywką; 
aby zapewnić większy komfort, można podgrzać opa‑
kowanie z czepkiem w kuchence mikrofalowej.

Pielęgnacja dłoni i stóp

W codziennej higienie bardzo ważna jest pielęgnacja 
dłoni, ponieważ są one narażone na działanie wielu 
szkodliwych czynników chemicznych (np. detergentów) 
oraz czynników środowiskowych (np. temperatury i wil‑
gotności powietrza). W rezultacie dłonie osób starszych 
są często suche, spierzchnięte i popękane, więc należy 
je chronić przed działaniem szkodliwych czynników. 

30 sekund, 500 W 

30 sekund, 500 W 

30 sekund, 500 W 

30 sekund, 500 W 

Jak używać czepka 
do mycia włosów TENA?

Można podgrzać czepek 
w mikrofalówce

Załóż czepek na głowę

Masuj delikatnie 
3–4 minuty

Wysusz włosy ręcznikiem, 
następnie uczesz je
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Pierwszym krokiem do utrzymania dłoni w dobrej kon‑
dycji jest ich oczyszczanie. Ręce należy myć w letniej 
wodzie, używając mydła o pH 5,5–7. Nie należy jednak 
ich myć zbyt często, gdyż powoduje to wysuszanie skó‑
ry nawet w przypadku stosowania łagodnych mydeł 
(zniszczenie ochronnego płaszcza lipidowego może być 
powodem zakażeń skóry). Aktywne osoby starsze do prac 
domowych z użyciem detergentów lub innych środków 
chemicznych powinny zakładać rękawice ochronne (jed‑
norazowe lub wielokrotnego użytku) – zapobiegnie to 
mikrourazom i będzie stanowić barierę ochronną przed 
kontaktem z wodą oraz środkami chemicznymi.

U osób starszych niemobilnych pielęgnacja dłoni i stóp 
towarzyszy kąpieli i toalecie. Powinna poprzedzać je ką‑
piel dłoni i stóp w ciepłej wodzie przez około 5–10 minut. 
Higienę dłoni i stóp należy rozpocząć od oczyszczenia 
paznokci szczoteczką (pod paznokciami zarówno rąk, 
jak i stóp gromadzą się złuszczone naskórki, drobno‑
ustroje i zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska 
zewnętrznego). Następnie trzeba umyć ręce mydłem. 
Z pięt należy usunąć zrogowaciały naskórek za pomocą 
pumeksu i umyć je mydłem. Po dokładnym delikat‑
nym osuszeniu – w zależności od potrzeb – obcina się 
paznokcie (paznokcie rąk należy obcinać z zaokrągle‑
niem płytki, co zapobiega samozadrapaniom, a stóp – 
na prosto, co zapobiega ich wrastaniu) i ewentualnie je 
opiłowuje. Oceniając stan paznokci, należy pamiętać, 
że w wyniku fizjologicznych zmian starczych płytka 
paznokciowa staje się sucha, krucha i łamliwa, jej po‑
wierzchnia jest płaska lub wklęsła, a barwa zmienia się 
od żółtej do szarej. Na zakończenie zabiegu skórę rąk 
i stóp smaruje się odpowiednim kremem – odżywczym, 

regeneracyjnym, ochronnym lub nawilżającym. Kremy 
powinny być tłuste i zawierać między innymi glicerynę, 
silikon, oleje mineralne lub parafinę. Odżywiają one, 
natłuszczają i nawilżają skórę, nie powodują natomiast 
uczucia ściągania i lepkości. Podczas nakładania kre‑
mu na dłonie wskazane jest wykonanie delikatnego 
masażu. Ponadto ręce osób niemobilnych należy myć 
w zależności od potrzeb, między innymi po oddaniu 
moczu, stolca, przed jedzeniem.

Golenie

Mężczyzn należy golić co najmniej co drugi dzień. Ma 
to na celu usunięcie zbędnego zarostu z twarzy i szyi 
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podopiecznego, jest także zabiegiem pielęgnującym: 
złuszcza martwy naskórek, oczyszcza pory i ułatwia 
skórze regenerację. Golenie najlepiej przeprowadzić w po‑
zycji siedzącej lub leżącej z wysokim ułożeniem poduszek 
pod głową podopiecznego. Jeśli zarost jest bardzo długi, 
należy rozpocząć od przycięcia włosów nożyczkami.

W zależności od preferencji podopiecznego do właściwego 
golenia należy użyć golarki elektrycznej lub maszynki 
ręcznej. Niezależnie od wybranej metody przed goleniem 
trzeba umyć twarz – oczyszcza to skórę z zanieczyszczeń, 
martwego naskórka i łoju. Takie przygotowanie twarzy 
minimalizuje ryzyko pojawienia się po goleniu czerwo‑
nych krostek. Preparat do mycia twarzy nie powinien 
zawierać mydła (zbyt mocno wysusza skórę, co przy 
goleniu nie jest wskazane). W przypadku stosowania 
maszynki ręcznej twarz z zarostem należy ponownie 
zwilżyć ciepłą wodą, a następnie nałożyć krem, piankę 
lub żel do golenia w celu zmiękczenia zarostu.

Nakładanie preparatów do golenia rozpoczyna się 
od górnej wargi, podbródka i szyi (tam zarost jest najsil‑
niejszy i powinien być dłużej poddawany zmiękczeniu), 
a na końcu nakłada kosmetyk na policzki. Podczas 
golenia należy naciągnąć skórę twarzy i poprowadzić 
pierwsze ruchy maszynki w kierunku przeciwnym 
do wzrostu włosów, a następnie zgodnie z kierun‑
kiem ich wzrastania (rozpocząć golenie od policzków, 
a następnie ogolić szyję, podbródek i górną wargę). 
U podopiecznych ze skórą wrażliwą w celu uniknięcia 
podrażnień należy rozważyć golenie tylko w kierunku 
zgodnym z wzrastaniem włosów.

Po goleniu wskazane jest umycie za pomocą gąbki ogolo‑
nej skóry twarzy ciepłą wodą, delikatne osuszenie i po‑
smarowanie, zgodnie z preferencjami podopiecznego, 
balsamem, kremem lub wodą po goleniu. Powikłaniem 
golenia może być zranienie maszynką – skórę należy 
wtedy odkazić środkiem do dezynfekcji. W przypadku 
stosowania elektrycznej maszynki do golenia nie trzeba 
zwilżać twarzy wodą ani używać środków zmiękczają‑
cych zarost. Golarkę przykłada się do skóry pod kątem 
prostym. Golenie na sucho polecane jest dla mężczyzn 
z problemami skórnymi, ponieważ nie podrażnia wraż‑
liwej skóry.

Produkty pielęgnacyjne

Specjalistyczne środki myjąco‑pielęgnujące powinny 
mieć właściwości oczyszczające, nawilżające, natłusz‑
czające i uelastyczniające, a niektóre z nich (np. do pie‑
lęgnacji skóry narażonej na działanie moczu i kału) 
także kojące, odświeżające, antybakteryjne i zapobie‑
gające swędzeniu.

Środki do mycia i pielęgnacji skóry – oczyszczanie bez 
spłukiwania
�� Krem myjący „3 w 1” (np. TENA Wash Cream) – 

oczyszcza, nawilża i  chroni wrażliwą skórę. 
Przeznaczony przede wszystkim do częstej pie‑
lęgnacji skóry w okolicy krocza podczas zmiany 
produktów chłonnych, ale doskonale nadaje się 
również do oczyszczania skóry całego ciała. Nie 
wymaga spłukiwania wodą.

�� Pianka myjąca „3 w 1” w sprayu (np. TENA Wash 
Mousse) – łatwa w nakładaniu, doskonale oczyszcza, 
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regeneruje, nawilża i chroni najdelikatniejszą skórę. 
Stosowana przede wszystkim do częstego oczyszcza‑
nia skóry w okolicy krocza osób z nietrzymaniem 
moczu, zwłaszcza podczas zmiany produktu chłon‑
nego. Może być używana do pielęgnacji całego ciała.

�� Nawilżane chusteczki oczyszczające „3 w 1” 
(np. TENA Wet Wipe) – pozwalają łatwo oczysz‑
czać skórę, a przy tym regenerują ją i chronią. 
Przeznaczone przede wszystkim do częstej pie‑
lęgnacji skóry w okolicy krocza podczas zmiany 
produktów chłonnych, doskonale nadają się też 
do oczyszczania skóry całego ciała. Nie wymagają 
spłukiwania wodą. Praktyczne i wygodne opako‑
wanie – plastikowe wieczko z szerokim otworem 
obsługiwane jedną ręką – umożliwia łatwy dostęp 
i zapewnia świeżość chusteczek.

�� Grubsze i delikatne w dotyku chusteczki 
oczyszczające (np. TENA Soft Wipe) – przezna‑
czone są przede wszystkim do częstej pielęgnacji 
skóry okolic krocza podczas zmiany produktów 
chłonnych, a także do oczyszczania skóry całego 
ciała. W połączeniu z kremem myjącym lub pianką 
myjącą idealnie nadają się do pielęgnacji skóry 
osób starszych, pozostawiają uczucie wyjątkowej 
miękkości.

�� Delikatne i wygodne rękawice, wnętrze chro‑
nione nieprzemakalną warstwą foliową (np. TENA 
Wash Glove) – są przeznaczone przede wszystkim 
do częstej pielęgnacji skóry w okolicy krocza podczas 
zmiany produktów chłonnych oraz do mycia całego 
ciała w łóżku. Doskonale nadają się również do my‑
cia z użyciem kremu myjącego lub pianki myjącej.

�� Czepek do mycia głowy (np. TENA Shampoo Cap).

Środki do mycia i pielęgnacji skóry – oczyszczanie 
ze spłukiwaniem
�� Szampon i żel pod prysznic w jednym, do co-

dziennego stosowania (np. TENA Shampoo & 
Shower) – wykazuje właściwości odżywcze i anty‑
statyczne, zawiera prowitaminę B5, ułatwia rozcze‑
sywanie włosów. Do spłukiwania pod bieżącą wodą.

Pielęgnacja skóry
�� Krem nawilżający z witaminą E (np. TENA 

Skin Cream) – nieperfumowany, stworzony do pie‑
lęgnacji wysuszonych fragmentów skóry albo ca‑
łego ciała, zwłaszcza po kąpieli. Jest gesty, gładki 
i delikatny. Zawiera naturalne olejki pielęgnacyjne 
i witaminę E.

�� Mleczko nawilżające z witaminą E (np. TENA 
Skin Lotion) – wzbogacona naturalnymi środkami 
nawilżającymi lekka emulsja o delikatnym zapachu 
pozostawia skórę gładką i miękką. Zawiera natu‑
ralne olejki pielęgnacyjne i witaminę E – idealny 
środek do skóry normalnej i suchej. Do stosowania 
na całym ciele.

Ochrona skóry
�� Krem ochronny z gliceryną (np. TENA Barrier 

Cream)  – delikatny, przezroczysty krem tworzy 
skuteczną wodoodporną barierę ochronną przed 
czynnikami podrażniającymi, idealny dla osób z nie‑
trzymaniem moczu, które potrzebują dodatkowego 
zabezpieczenia. Pomaga zapobiegać uszkodzeniom 
skóry, zapobiega podrażnieniom. Do stosowania na ob‑
szarach, które wykazują wczesne objawy podrażnienia 
lub zaczerwienienia skóry, głównie w okolicy krocza. 
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Zawiera glicerynę, naturalne olejki pielęgnacyjne 
i witaminę E. Nie zawiera perfum ani konserwantów.

�� Krem łagodzący z cynkiem (np. TENA Zinc 
Cream) – do ochrony podrażnionej i wrażliwej skóry, 
zawiera 10% tlenku cynku oraz witaminę E, nie 
zawiera konserwantów ani środków zapachowych.

Toaleta jamy ustnej

Toaleta jamy ustnej ma na celu usunięcie resztek po‑
karmowych, bakteryjnej płytki nazębnej lub zalegającej 
wydzieliny, utrzymanie śluzówki jamy ustnej w czysto‑
ści i odpowiedniej wilgotności, pobudzenie wydzielania 
śliny, zlikwidowanie nieprzyjemnego zapachu i posma‑
ku w jamie ustnej, poprawę apetytu, poprawę krążenia 
w śluzówkach jamy ustnej, zapobieganie zmianom pato‑
logicznym jamy ustnej i zakażeniom ogólnoustrojowym 
szerzącym się z jamy ustnej, kontrolowanie stanu jamy 
ustnej oraz zapewnienie dobrego samopoczucia.

Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w celu utrzymania 
prawidłowej higieny jamy ustnej u osoby starszej to:
�� oczyszczanie dziąseł, zębów, wewnętrznej po‑

wierzchni policzków,
�� usuwanie nalotu z języka,
�� płukanie jamy ustnej,
�� mycie i właściwe przechowywanie protezy.

Higiena zębów

Celem higieny zębów osób starszych jest ograniczenie 
lub hamowanie odkładania się płytki nazębnej (miękki, 

 Jak czytać selektor doboru kosmetyku? 
Selektor został stworzony z myślą o opiekunach, aby ułatwić im dobór odpowiednich kosmetyków  
do potrzeb i stanu skóry podopiecznych. Kluczowe są 3 pytania:
1.  Do jakiej części ciała potrzebny jest kosmetyk?  

Czy zależy nam na dobraniu kosmetyku do całego ciała czy wyłącznie do okolic intymnych?
2.  Do jakiego zabiegu pielęgnacyjnego szukamy najlepszego rozwiązania?  

Czy zależy nam na kosmetyku do oczyszczania (mycia), pielęgnacji czy ochrony?
3.  Czy skóra naszego podopiecznego wymaga dodatkowej ochrony?  

(ponad 50% osób z nietrzymaniem moczu ma problemy z podrażnioną skórą)
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lepki nalot składający się ze śliny i cząsteczek pokar‑
mu), gdyż może ona stać się przyczyną wielu procesów 
chorobowych (choroby przyzębia, próchnica tkanek 
twardych zębów, choroby błon śluzowych). Zapobieganie 
kumulacji płytki nazębnej zależne jest od samego cho‑
rego, jego zdolności do samodzielnego przeprowadzenia 
zabiegów higienicznych jamy ustnej, świadomości i zdy‑
scyplinowania. Czynniki sprzyjające odkładaniu płytki 
nazębnej to: braki zębowe, ubytki tkanek twardych 
zębów, recesja dziąseł i używanie protez.

W przypadku osób ze zmniejszoną sprawnością ma‑
nualną metodą poprawy higieny zębów jest codzienne 
stosowanie płukanek z 0,1–0,2% chlorheksydyny (gotowe 
produkty dostępne w aptekach), która sprzyja znacznej 
redukcji płytki nazębnej i zapobiega wystąpieniu stanów 
zapalnych dziąseł. W celu poprawy komfortu i utrzyma‑
nia sprawności samoobsługowej osób starszych należy 
im zapewnić elektryczną szczoteczkę do zębów. Zęby 
należy czyścić ruchami wymiatającymi lub obrotowymi; 
przesuwać szczoteczkę delikatnie od dziąseł ku koronie 
zęba. Czyszczenie powinno trwać dwie minuty.

Do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych (raz dzien‑
nie) w zależności od sprawności manualnej można użyć 
nitek lub pasków dentystycznych albo wykałaczek jako 
zamiennika higienicznego. Nić lub pasek dentystyczny 
wprowadza się między dwa sąsiadujące zęby i przesuwa 
(5–6 razy) w górę i w dół od szczytu korony do dziąseł 
po stronie bocznej każdego z zębów, a następnie wzdłuż 
linii dziąseł. Łagodniejszym sposobem czyszczenia prze‑
strzeni międzyzębowych i kieszonek dziąsłowych są 
urządzenia do przepłukiwania zębów (irygatory wodne), 
które dodatkowo zapewniają korzystny masaż wodny. 

Zalecane jest używanie irygatorów wodnych ze środkiem 
przeciwbakteryjnym.

Higienie zębów towarzyszyć powinna higiena języka,  
Do czyszczenia języka służą specjalne szczotki/skro‑
baczki (przyrząd podobny do maszynki do golenia). 

Czyszczenie zębów powinno się zakończyć trzykrotnym 
płukaniem jamy ustnej wodą lub roztworami antysep‑
tycznymi, takimi jak woda utleniona, nadmanganian 
potasu, napar z rumianku, szałwii, albo innymi gotowy‑
mi preparatami. Należy przy tym pamiętać, że płukanki 
i środki czyszczące na pewien czas odświeżają jamę ust‑
ną, a częste płukanie może zwiększać wysuszenie tkanek.

Higiena protezy zębowej

Protezy zębowe mogą negatywnie wpływać na stan hi‑
gieny jamy ustnej. Protezy częściowe ruchome sprzyjają 
zaleganiu płytki nazębnej. Natomiast protezy całkowite 
zmieniają środowisko jamy ustnej, a złuszczający się na‑
błonek i resztki pokarmowe pod płytą protezy powodują 
stany zapalne i infekcje grzybicze. Przyczyną problemów 
u tych chorych może być również suchość w jamie ustnej, 
utrudniająca kształtowanie kęsów.

Protezy zębowe po każdym posiłku należy umyć pod 
bieżącą wodą, wyszczotkować i dokładnie wypłukać. 
Do czyszczenia protez używa się past i proszków spe‑
cjalnie do tego przeznaczonych, środki te nie uszkadzają 
powierzchni protezy i jednocześnie działają antybakte‑
ryjnie. Do czyszczenia protez można również użyć my‑
dła i specjalistycznej szczoteczki do protez z dwiema 
główkami, ewentualnie szczoteczki do zębów o miękkim 
włosiu. Do czyszczenia protez służą również soniczne lub 
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ultradźwiękowe myjki do zębów. Czas oczyszczania pro‑
tezy powinien wynosić 2–5 minut. Ze względu na higienę 
protezy ruchome (częściowe i całkowite) w okresie nocnym 
powinny być przechowywane w suchym, zamkniętym 
naczyniu. Trzeba pamiętać, że źle oczyszczona proteza 
może powodować stan zapalny dziąseł i śluzówki lub 
doprowadzić do grzybicy jamy ustnej.

Najczęstsze problemy 
pielęgnacyjne w zakresie higieny 
osobistej osób starszych

U osób w starszym wieku obserwuje się występowanie 
zespołów niesprawności, zwanych wielkimi problemami 
geriatrycznymi – są to przewlekłe i wieloprzyczynowe 
zespoły starczej niesprawności, prowadzące do utraty 
niezależności oraz kontroli nad życiem i pogorszenia 
jakości życia. Zalicza się do nich:
�� nietrzymanie zwieraczy (moczu i stolca),
�� zespoły psychopatologiczne (otępienie, depresja, 

zespoły splątania),
�� upośledzenie lokomocji i równowagi, upadki,
�� upośledzenie zmysłu wzroku/słuchu.

Nietrzymanie moczu

Nietrzymanie moczu to jego mimowolne wyciekanie. 
Częstość występowania zaburzeń kontrolowanego 
oddawania moczu zwiększa się z wiekiem i wśród 
osób po 75. roku życia występuje aż u 39% badanych. 
Częstość ich występowania w całej populacji osób 

w podeszłym wieku szacuje się na około 10–20%. 
Częściej występuje u kobiet (1 na 3–4) niż u mężczyzn 
(1 na 10). W starszym wieku zarówno u kobiet, jak 
i u mężczyzn dochodzi do zmniejszenia pojemności 
pęcherza moczowego, co prowadzi do pojawienia się 
uczucia konieczności niezwłocznego oddania moczu 
i zmniejszenia szybkości jego wypływu. Nierzadko 
pojawiają się nagłe, niepowstrzymane skurcze pęcherza 
moczowego. U kobiet dochodzi ponadto do zmniejszenia 
maksymalnego ciśnienia zamykania cewki moczowej 
(najwyższe ciśnienie, przy którym zwieracz cewki jest 
jeszcze w stanie utrzymać mocz w pęcherzu), a u męż‑
czyzn powiększa się gruczoł krokowy. Z czasem zmienia 
się też dobowy rytm wydalania płynów. Osoby starsze 
większość płynów spożytych podczas dnia wydalają 
w nocy. Osoby po 60. roku życia oddają mocz co 3–4 
godziny, czasami muszą wstać do toalety co najmniej 
raz w nocy. 

Nietrzymanie moczu jest następstwem nakładania 
się różnych chorób lub stanów na wyżej wymienione 
fizjologiczne zmiany wsteczne w obrębie układu moczo‑
wego. Mogą to być sytuacje odwracalne (przemijające 
nietrzymanie moczu) lub utrwalone.

Wśród przyczyn odwracalnych wymienia się:
�� czynniki środowiskowe (chory nie wie, gdzie znajdu‑

je się toaleta, toaleta jest daleko umiejscowiona lub 
nieprzystosowana do stopnia niepełnosprawności),

�� zaburzenia psychiczne (gdy pacjent traci motywa‑
cję i zdolność zależnej od woli kontroli oddawania 
moczu),

�� infekcje dolnych dróg moczowych (zapalenie pęcherza 
moczowego, cewki moczowej, a w przypadku kobiet 
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atroficzne zapalenie błony śluzowej cewki moczowej 
i pochwy, wynikające z niedoboru estrogenów),

�� nadmierna objętość moczu wytwarzanego przy 
nadmiernym przyjmowaniu płynów,

�� stosowanie leków lub używek o działaniu moczo‑
pędnym,

�� hiperglikemia, hiperkalcemia, mocznica,
�� niewydolność krążenia z obrzękami (nasilenie diu‑

rezy nocnej).

Utrwalone nietrzymanie moczu wynika z zaburzeń 
funkcji mięśnia wypieracza pęcherza moczowego (nad‑
pobudliwość mięśnia wypieracza – pacjent oddaje mocz 
często i nagle, lub osłabienie pobudliwości mięśnia 
wypieracza – dochodzi do retencji moczu i nietrzymania 
z przepełnienia), zaburzeń drogi odpływu moczu (u ko‑
biet – upośledzenie funkcji zwieraczy, klinicznie obja‑
wiające się tzw. wysiłkowym nietrzymaniem moczu, 
na przykład w trakcie podnoszenia ciężarów, skłonów, 
kaszlu, śmiechu, a u mężczyzn – łagodny przerost gru‑
czołu krokowego lub rak prostaty powodujący zwężenie 
drogi odpływu moczu – chory uskarża się na kropelko‑
we wyciekanie moczu po mikcji). Najczęściej stwierdza 
się nietrzymanie naglące (40–70%), natomiast wysiłko‑
we może dotyczyć około 50% kobiet i 5–34% mężczyzn 
po prostatektomii.

Skutki nietrzymania moczu to bolesne podrażnienie 
skóry krocza, zakażenia dróg moczowych, utrata sa‑
modzielności, wycofanie z życia społecznego, izolacja 
społeczna, depresja.

W postępowaniu należy uwzględnić:
�� całkowicie opróżnienie pęcherza po nocnym wy‑

poczynku,

�� niewstrzymywanie mikcji,
�� zakładanie ubrania łatwego do zdjęcia,
�� ustalenie harmonogramu mikcji (co 3–4 godziny),
�� stosowanie regularnych ćwiczeń mięśni dna miednicy,
�� uciskanie okolicy nadłonowej podczas mikcji (wspoma‑

ga upośledzoną czynność mięśnia wypieracza moczu),
�� ustalenie ilości przyjmowanych płynów do 2 l/d (na‑

leży wliczyć płyny zawarte w potrawach, np. zupie), 
co pomaga utrzymać prawidłową pracę nerek, nie‑
przyjmowanie płynów na 2 godziny przed udaniem 
się na spoczynek nocny,

�� codzienne picie soku z żurawiny, który hamuje przy‑
leganie bakterii do błony śluzowej dróg moczowych 
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(dostępne również tabletki z wyciągiem z owoców 
żurawiny),

�� rezygnację z palenia tytoniu (składniki dymu tyto‑
niowego działają drażniąco na zwieracze),

�� stosowanie właściwej diety, wykluczenie z pożywie‑
nia potraw i płynów moczopędnych, wzdymających,

�� kontrolowanie masy ciała (nadmierna ilość tłuszczu 
w części brzusznej powoduje osłabienie mięśni dna 
miednicy i ucisk pęcherza moczowego),

�� dostosowanie otoczenia (łatwy dostęp do toalety, 
przystosowanie toalety do stopnia niepełnospraw‑
ności lub wykorzystanie krzesła sanitarnego w po‑
bliżu łóżka),

�� higienę okolicy narządów płciowych po każdym 
oddaniu moczu i ewentualne zastosowanie prepa‑
ratów ochronnych na skórę,

�� farmakoterapię i leczenie chirurgiczne,
�� stosowanie produktów pomocniczych:

 – u osób mobilnych (chodzących) z lekkim nie‑
trzymaniem moczu – specjalistycznych wkładek 
i podpasek, odpowiednio dopasowanych do po‑
trzeb kobiet i mężczyzn, które dzięki anato‑
micznym kształtom dopasowują się do ciała 
i zapewniają użytkownikowi dyskrecję,

 – u osób mobilnych (chodzących) z poważnym nie‑
trzymaniem moczu – majtek chłonnych, przy‑
pominających zwykłą bieliznę, dopasowujących 
się do sylwetki ciała, pozwalają one swobodnie 
uczestniczyć w życiu społecznym,

 – u osób niemobilnych (leżących) – pieluchomaj‑
tek, których chłonność i rozmiar można dobrać 
do potrzeb chorego.

 Jak czytać selektor doboru produktu? 
Selektor został stworzony z myślą o opiekunach, aby ułatwić im dobór odpowiedniego produktu dostosowanego 
do indywidualnych potrzeb pacjentów z nietrzymaniem moczu.
Kluczowe są 3 pytania:
1.  Pytanie o mobilność (lewa strona selektora): Czy osoba, dla której wybierany jest produkt, jest osobą chodzą-

cą, samodzielną, czy osobą leżącą, niesamodzielną?
2.  Pytanie o stopień nietrzymania moczu (góra selektora): czy jest to lekki (kropelkowe), średni (częściowa 

 kontrola) czy ciężki (brak kontroli) stopień nietrzymania moczu. 
Po odpowiedzi na 2 pytania (po skrzyżowaniu) otrzymuje się odpowiedni, rekomendowany typ produktu chłonnego. 

3. Pytanie o rozmiar produktu – rozmiar należy dobrać na podstawie obwodu w pasie.
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Zabezpieczenie dla kobiet z lekkim nietrzymaniem moczu
�� Specjalistyczne wkładki i podpaski – są 4 razy bar‑

dziej chłonne od zwykłych podpasek, ich powierzch‑
nia pozostaje sucha, a unikalny system Fresh Odour 
Control™ kontroluje nieprzyjemny zapach. Niewielki 
rozmiar i anatomiczny kształt zapewniają dyskrecję 
i komfort.

Zabezpieczenie dla mężczyzn z lekkim nietrzymaniem 
moczu
�� Wkłady anatomiczne – superabsorbent blokuje wilgoć 

wewnątrz wkładu, dając uczucie suchości, a unikalny 
system Odour Control™ kontroluje nieprzyjemny za‑
pach. Doskonale dopasowują się do bielizny i anatomii 
męskiego ciała, zapewniając dyskrecję i komfort.

Zabezpieczenie dla osób mobilnych (chodzących)
�� Majtki chłonne – zakładane jak zwykła bielizna. 

Dobrze przylegają do ciała i nie odznaczają się 
pod ubraniem, zapewniając komfort i dyskrecję. 
Unikalny system Odour Neutralizer™ neutralizuje 
nieprzyjemny zapach.

�� Pieluchy anatomiczne – mają uniwersalny rozmiar 
w czterech stopniach chłonności, dobrze sprawdzają 
się w połączeniu z majtkami elastycznymi.

Zabezpieczenie dla osób niemobilnych (leżących)
�� Pieluchomajtki z pasem mocującym, dzienne i noc‑

ne – innowacyjna anatomiczna budowa zapewnia 
znakomitą ochronę oraz wygodę i sprzyja utrzyma‑
niu zdrowia skóry. Mają wytrzymały pas mocujący 
z rzepami.

�� Pieluchomajtki dzienne i nocne – rekomendowane 
także do stosowania w nocy. Najbardziej chłonne 

z produktów, doskonale zabezpieczają przed prze‑
ciekaniem. Są wykonane z miękkiego, w pełni od‑
dychającego materiału, dzięki czemu zapewniają 
komfort i zdrowie skóry. Unikalny system Odour 
Neutralizer™ neutralizuje nieprzyjemny zapach.

Zabezpieczenie przed zabrudzeniem
�� Podkłady – doskonały materiał zabezpieczający 

przed zabrudzeniem i zamoczeniem prześcieradła 
lub materaca; dostępne w różnych rozmiarach.

�� Prześcieradła – cechują się dużą wytrzymałością 
podczas użytkowania, przeznaczone do zabezpie‑
czenia przed zabrudzeniem materaca.

Sposób zakładania produktu
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Nietrzymanie stolca

Nietrzymanie stolca to sytuacja, w której starsza osoba 
z powodu niesprawności fizycznej lub psychicznej nie 
jest w stanie kontrolować wypróżnień. 

Ryzyko nietrzymania stolca znacznie zwiększają ograni‑
czenia sprawności ruchowej, płeć męska, wiek powyżej 
80 lat, otyłość, a także choroby (takie jak przewlekła 
obturacyjna choroba płuc, zespół jelita drażliwego, stan 
po zabiegach w obrębie odbytu i odbytnicy, cukrzyca,  
biegunka po cholecystektomii). Częstość występowania 
nietrzymania stolca wśród osób w podeszłym wieku 
szacuje się na 5–6%.

Najczęstsze przyczyny nietrzymania stolca u osób 
starszych to:
�� przewlekłe zaparcia i będące jego konsekwencją 

kałowe zatkanie odbytnicy (częste u chorych unie‑
ruchomionych – płynny stolec wycieka w sposób 
niekontrolowany obok twardych mas kałowych 
zalegających w odbytnicy),

�� choroby objawiające się biegunką lub luźnymi stolcami,
�� choroby końcowego odcinka przewodu pokarmowego 

(rak odbytnicy, wypadanie odbytnicy),
�� zmniejszone czucie w odbytnicy w przebiegu neu‑

ropatii cukrzycowej,
�� utrata motywacji i zależnej od woli kontroli wydala‑

nia stolca (w stanach splątania, w zaawansowanych 
stanach demencji),

�� zmniejszenie pojemności odbytnicy wywołane nie‑
dokrwieniem, zabiegiem chirurgicznym, radiote‑
rapią oraz naturalnymi skutkami starzenia się.

Incydentalne nietrzymanie stolca może być również wy‑
nikiem tego, że pacjent nie jest w stanie sam korzystać 
z toalety (ze względu na ograniczenie sprawności ruchowej 
czy zaburzenia widzenia) lub z powodu nieprzystosowania 
toalety do stopnia niepełnosprawności chorego albo zbyt 
dużej odległości do toalety. Zazwyczaj czynność jelita 
u tych osób jest prawidłowa. Następstwa nietrzymania 
stolca to: izolacja społeczna, ograniczenie kontaktów 
towarzyskich, stany lękowe i uczucie nieporadności.

W opiece należy uwzględnić:
�� trening jelita grubego,
�� ćwiczenia zwieracza oraz mięśni dna miednicy (u osób 

z osłabieniem zwieracza zewnętrznego odbytu),
�� usuwanie mas kałowych przez stosowanie wlewek 

doodbytniczych,
�� uregulowanie wypróżnień,
�� przestrzeganie odpowiedniej diety i podaży płynów 

(dieta wysokobłonnikowa, ograniczenie tłuszczów),
�� zwiększenie aktywizacji ruchowej, unikanie bezruchu,
�� zapobieganie biegunkom,
�� dostosowanie otoczenia (łatwy dostęp do toalety, 

przystosowanie toalety do stopnia niepełnospraw‑
ności lub wykorzystanie krzesła sanitarnego w po‑
bliżu łóżka),

�� higienę po każdym oddaniu stolca i ewentualne 
zastosowanie preparatów ochronnych na skórę 
okolic odbytu,

�� zapewnienie komfortu psychicznego.

Upośledzenie funkcji ruchu

Zasadnicze znaczenie dla utrzymania niezależno‑
ści funkcjonalnej i  samodzielnej egzystencji osób 
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w  starszym wieku ma sprawność układu ruchu. 
Aktywność i sprawność fizyczna bezpośrednio wpły‑
wają na zmniejszenie chorobowości i śmiertelności, 
a także decydują o pozytywnej ocenie jakości życia 
osób starszych. Starzenie się układu ruchu związane 
jest z wieloma zmianami strukturalnymi i czynno‑
ściowymi: zmniejszeniem się beztłuszczowej masy 
ciała, zwiększeniem procentowej zawartości tkanki 
tłuszczowej, zmniejszeniem się masy i siły mięśni 
szkieletowych, zmniejszeniem elastyczności mięśni, 
ścięgien i więzadeł. Obserwowane z wiekiem zmniej‑
szenie sprawności fizycznej jest także następstwem 
pogłębiania urazów, przewlekłych chorób oraz nieko‑
rzystnych wpływów środowiska i stylu życia.

Zaburzenia funkcji ruchu zwiększają ryzyko upad‑
ków. Częstość upadków zwiększa się wraz z wiekiem, 
we wczesnej starości zdarzają się one co czwartej osobie, 
a po 80. roku życia – co drugiej. Co najmniej jeden 
upadek w roku zdarza się 1/3 osób w wieku 65 lat lub 
starszych mieszkających we własnych domach, jed‑
nak dokładne oszacowanie liczby upadków jest trudne 
ze względu na niezgłaszanie ich zaistnienia przy braku 
następstw lub jedynie niegroźnych konsekwencjach. 
Ryzyko upadków zwiększają:
�� wiek powyżej 75 lat,
�� płeć żeńska,
�� samotne zamieszkiwanie,
�� incydenty wcześniejszych upadków,
�� zmiana wzorca chodu, tzw. chód starczy,
�� mała masa ciała,
�� niedożywienie, osłabienie, wyniszczenie organizmu,
�� upośledzenie funkcji poznawczych,

�� polipragmazja (przyjmowanie powyżej 4 leków),
�� wielochorobowość,
�� nieodpowiednie warunki mieszkaniowe,
�� stosowanie sprzętu ortopedycznego.

Do większej częstości upadków predysponują starsze 
osoby także występujące u nich choroby przewlekłe, 
a zwłaszcza przebyty udar mózgu, choroba Parkinsona, 
choroba Alzheimera, zaburzenia krążenia podstawno‑
‑kręgowego, obniżenie ciśnienia tętniczego po posiłku 
i po pionizacji, zaburzenia rytmu serca, hipoglikemia, 
zaburzenia wodno‑elektrolitowe, choroby narządu ru‑
chu i narządów zmysłów oraz przyjmowane leki (obni‑
żające ciśnienie, moczopędne, nasenne).
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Upadki, zwłaszcza w starszym wieku, prowadzą do wie‑
lu niebezpiecznych urazów, tj. złamań, obrażeń tkanek 
miękkich, krwiaków podtwardówkowych, stłuczeń, 
które są powodem unieruchomienia. Unieruchomienie 
osoby w starszym wieku może się stać przyczyną zapa‑
lenia płuc, infekcji dróg moczowych, powikłań zakrze‑
powo‑zatorowych, odleżyn, zaniku mięśni, przykurczy, 
a także poczucia izolacji, uzależnienia oraz depresji. 
Niedocenionym następstwem upadku jest tzw. zespół 
poupadkowy, który dotyczy 1/4 osób po upadku. Osoba, 
która doświadczyła upadku, w obawie przed kolejnymi 
upadkami zaczyna ograniczać swoją aktywność, co 
może prowadzić do osłabienia, upośledzenia funkcjo‑
nalnego, a w konsekwencji zwiększa predyspozycję 
do kolejnych upadków.

Działania prewencyjne, które należy podjąć w celu 
redukcji ryzyka upadków:
�� leczenie chorób ostrych i przewlekłych oraz kontrola 

stosowanego leczenia – unikanie przyjmowania 
leków nasennych i uspokajających bez recepty i kon‑
sultacji z lekarzem,

�� dostosowanie pomieszczeń, w których przebywa 
podopieczny, do jego możliwości i mobilności,

�� edukacja na temat bezpiecznego zachowania w za‑
leżności od chorób współistniejących (np. bezpieczne 
wstawanie, unikanie gwałtownych ruchów, nawod‑
nienie organizmu, przestrzeganie diety, unikanie 
wysiłku podczas upałów),

�� ćwiczenia równowagi – statyczne ćwiczenia równo‑
wagi obejmują na przykład stanie na jednej nodze, 
stawianie stóp jedna za drugą, chodzenie na pal‑
cach i piętach, natomiast ćwiczenia dynamiczne 

mogą polegać na rzucaniu i łapaniu piłki, grach 
zespołowych, tańcu,

�� ćwiczenia zwiększające siłę mięśniową, na przy‑
kład ćwiczenia izometryczne (naprzemienne na‑
pinanie i rozluźnianie określonych partii mięśni) 
i ze stopniowo zwiększanym obciążeniem oraz wy‑
dłużonym czasem trwania,

�� ćwiczenia zwiększające zakres ruchów w stawach 
i giętkość,

�� ćwiczenia poprawiające postawę,
�� zabiegi fizykoterapeutyczne.

Otępienie

Naturalny proces starzenia się wiąże się z zacho‑
dzącymi w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) 
zmianami zanikowymi i zwyrodnieniowymi oraz upo‑
śledzeniem przekaźnictwa nerwowego. Te postępujące 
wraz z wiekiem zmiany przyczyniają się do powstania 
łagodnych zaburzeń poznawczych, które charakteryzu‑
ją się między innymi zaburzeniami pamięci (zwłaszcza 
wydarzeń niedawnych) i problemami z koncentracją. 
Zaburzenia te nie upośledzają codziennego funkcjono‑
wania (czynności higienicznych, ubierania się, przy‑
gotowywania i spożywania posiłków), ale osoby nimi 
dotknięte są predysponowane do rozwoju otępienia.

Najważniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia otę‑
pienia jest więc wiek, a obok niego czynniki genetyczne, 
płeć żeńska, przedwczesna menopauza, urazy głowy, 
udary mózgu, niski poziom wykształcenia oraz brak 
aktywności fizycznej i intelektualnej.
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Najczęściej do otępienia prowadzą pierwotne zwyrod‑
nieniowe choroby OUN, które nieodwracalnie uszka‑
dzają mózg – stanowią one 50% przypadków; podłoże 
naczyniowe ma około 13%, a 25% przypadków to ze‑
społy mieszane.

Otępienie prowadzi do sukcesywnego upośledzenia 
samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. 
Rozpoczyna się od stopniowego wyłączania się chorego 
z aktywności społecznej, a kończy zależnością od po‑
mocy i opieki innych osób. Towarzyszy temu obniżenie 
kontroli nad emocjami, reakcjami społecznymi, zacho‑
waniem i motywacją (zaburzenia nastroju, większa 
drażliwość, nerwowość, utrata zainteresowań, zmiana 
nawyków, agresja, krzyk). Objawy otępienia mogą być 
różne, a zależą od stopnia jego zaawansowania; są to:
�� osłabienie pamięci,
�� zaburzenia orientacji,
�� trudności z wykonywaniem znanych czynności,
�� trudności z wymową i rozumieniem innych,
�� trudności w planowaniu,
�� zaburzenia koncentracji,
�� trudności z rozpoznawaniem znajomych, a na póź‑

niejszym etapie także siebie (mówienie do lustra).

W zaawansowanym stadium otępienia chory wymaga 
pomocy w czynnościach dnia codziennego, występuje 
nietrzymanie moczu i stolca, dezorientacja w nawet 
bardzo dobrze znanym terenie (nie powinien sam wy‑
chodzić z domu, ponieważ się gubi).

Podstawową zasadą postępowania z chorym na otępienie 
starcze jest niewyręczanie go z czynności dnia codzien‑
nego i nieograniczanie jego samodzielności tak długo, 

jak to możliwe. Ważne jest budowanie zaufania i wiary 
w siebie chorego, istotną rolę odgrywa więc postawa opie‑
kuna, który powinien być cierpliwy, wyrozumiały, życz‑
liwy i empatyczny. Należy pamiętać, że osoba dotknięta 
otępieniem jest nadal człowiekiem wartościowym, ma 
własną godność i zasługuje na szacunek. Opieka nad 
osobą z otępieniem powinna uwzględniać:
�� zapewnienie niezmienności środowiska – daje po‑

czucie stabilizacji i bezpieczeństwa,
�� przystosowanie pomieszczeń, w których przebywa 

chory, do jego zmniejszającej się sprawności – za‑
instalowanie drabinek, poręczy, mat antypoślizgo‑
wych, usunięcie z otoczenia urządzeń elektrycznych,
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�� konsekwentne planowanie zajęć – wykonywanie 
czynności o stałych porach minimalizuje poczucie 
zagubienia,

�� kontrolę przyjmowania posiłków – jest to bardzo 
istotne, ponieważ chorzy mogą mieć zmniejszony ape‑
tyt lub nie pamiętać, że przed chwilą jedli, a z cza‑
sem przestają odczuwać głód i pragnienie; posiłki 
powinny być lekkostrawne, bogate w błonnik, uroz‑
maicone, podawane często, ale w małych ilościach; 
należy ograniczyć używki, między innymi kawę, 
ponieważ u tej grupy chorych może ona działać para‑
doksalnie (usypiająco w dzień i pobudzająco w nocy),

�� kontrolę załatwiania potrzeb fizjologicznych – osoby te 
z czasem zaczynają wymagać kontroli zwieraczy, naj‑
pierw pojawia się nietrzymanie moczu, potem stolca,

�� przestrzeganie zaleceń lekarza, w tym także do‑
tyczących postępowania niefarmakologicznego, 
na przykład  stymulacji procesów poznawczych 
(ćwiczenia pamięci, treningi orientacji w rzeczy‑
wistości), muzykoterapia, arteterapia, ćwiczenia 
fizyczne, kontakt ze zwierzętami,

�� regularne ćwiczenia fizyczne i spacery,
�� odczytywanie sygnałów niewerbalnych (z czasem 

chory wyraża się coraz mniej składnie, a opiekun 
musi się domyślać, o co chodzi),

�� używanie w  kontakcie werbalnym łagodnego 
tonu, zwracanie się krótkimi, prostymi zdaniami, 
wzmacnianie słowa gestem, skupianie się na jed‑
nym poleceniu (nie należy poruszać kilku tematów 
równocześnie), formułowanie pytań w taki sposób, 
aby odpowiedź mogła brzmieć „tak” lub „nie”,

�� zadbanie, aby osoba chora zawsze miała przy sobie 
dokumenty.

Organizowanie otoczenia osób 
starszych i aktywizowanie 
do samoopieki

W celu ułatwienia podopiecznemu funkcjonowania w ży‑
ciu codziennym warto przystosować mieszkanie do jego 
możliwości w zakresie mobilności i ograniczeń w sferze 
funkcjonowania psychicznego. Niezależnie od miejsca 
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pobytu należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i do‑
stosowanie w miarę możliwości wystroju pomieszczenia, 
aby dostarczało przyjemnych wrażeń. Wyposażenie 
pomieszczenia powinno ułatwiać życie nie tylko pod‑
opiecznemu, lecz także opiekującym się nim osobom.

W przypadku osób mobilnych należy:
�� zadbać o to, aby pokój podopiecznego był bezpieczny, 

przytulny, łatwy w utrzymaniu czystości, a domi‑
nujące w nim kolory były delikatne i ciepłe:
 – podłogi powinny mieć gładką powierzchnię, ale 

nie mogą być pastowane i froterowane,
 – usunąć zbędne meble, przesuwalne chodniczki, 

dywaniki, zabezpieczyć kable/przewody, w mia‑
rę możliwości obniżyć lub całkowicie zlikwido‑
wać progi,

 – ustawić meble i sprzęty tak, aby nie utrudniały 
swobodnego przejścia,

 – zainstalować w pokoju poręcze, uchwyty (o chro‑
powatej strukturze) pomagające w przemiesz‑
czaniu się, a przy łóżku uchwyty ułatwiające 
podnoszenie się i wstawanie,

 – zadbać, by schody były wyposażone w poręcze 
po obu stronach, specjalną taśmę antypoślizgo‑
wą na krawędziach (bez dywaników), dodatko‑
wo w celu zwiększenia bezpieczeństwa wska‑
zane jest podświetlenie pierwszego i ostatniego 
stopnia,

 – zadbać o odpowiednie oświetlenie (nie za ciemne 
i nie za jaskrawe), wyłączniki światła umiesz‑
czone w łatwo dostępnych miejscach, dyskretne 
oświetlenie nocne w pokoju i drodze do toalety,

�� zapewnić właściwy mikroklimat w pokoju – jest to 
istotny czynnik wpływający na stan skóry chorego 

(temperatura powietrza 18–20°C, wilgotność 50–
70%); dobrym rozwiązaniem jest powieszenie 
na kaloryferach specjalnych pojemników z wodą 
lub zastosowanie nawilżaczy elektrycznych oraz 
w miarę częste wietrzenie pomieszczenia,

�� zapewnić łóżko z możliwością regulowania wyso‑
kości (optymalna wysokość łóżka to ok. 45–50 cm 
od górnej krawędzi materaca do podłogi), z łatwym 
dostępem (najlepiej z trzech stron),

�� umieścić telefon w bliskim sąsiedztwie łóżka,
�� zadbać, aby siedziska w pokoju były stabilne i masyw‑

ne, nieprzesuwające się (bez kółek), umożliwiające 
oparcie obu stóp na podłodze przy zgięciu w stawach 
kolanowych pod katem 90°, na przykład fotele powin‑
ny mieć wysokie oparcia, poręcze na wysokości 18 cm 
powyżej siedziska, wysunięte do przodu około 3 cm,

�� dostosować wysokość szafek na sprzęt i ubrania 
do możliwości i wzrostu podopiecznego (powinny wi‑
sieć na wysokości od bioder do oczu użytkownika), 
przedmioty codziennego użytku należy rozmieścić 
tak, aby sięganie nie wymagało nadmiernego schy‑
lania się lub korzystania z drabinki czy taboretu,

�� zadbać o bezpieczeństwo i wygodę w łazience i toalecie:
 – uchwyty o chropowatej strukturze,
 – maty antypoślizgowe (także w wannie czy bro‑

dziku),
 – specjalne krzesełka lub ławeczki ułatwiające 

kąpiel w pozycji siedzącej,
 – w przypadku dużej niesprawności pacjenta rozwa‑

żyć zastąpienie wanny brodzikiem z prysznicem,
 – toaleta z nieco podwyższonym sedesem i uchwy‑

tami pozwalającymi na przytrzymanie się,
�� w przypadku osób z otępieniem należy oznaczyć 

pomieszczenia.
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W przypadku osób niemobilnych należy:
�� zadbać, aby pokój był przytulny, a ściany pomalo‑

wane na ciepłe kolory,
�� zapewnić właściwy mikroklimat w pokoju – jak wyżej,
�� zapewnić obustronny dostęp do łóżka,
�� zapewnić łóżko z możliwością regulowania wyso‑

kości (optymalna wysokość łóżka to ok. 45–50 cm 
od górnej krawędzi materaca do podłogi),

�� materac w łóżku nie powinien być miękki i ugina‑
jący się (utrudnia to wykonywanie ruchów); należy 
go zabezpieczyć przed zmoczeniem (zastosować 
specjalne podkłady),

�� zapewnić funkcjonalny i łatwy w obsłudze stolik 
przyłóżkowy,

�� umożliwić samodzielną dbałość o czystość w łóżku 
i szafce przy łóżku (usuwanie rzeczy zbędnych, 
takich jak zużyte chusteczki, resztki jedzenia, pa‑
pierki, okruchy) – przygotować torebki/naczynia 
na odpady,

�� umieścić telefon w obrębie łóżka,
�� zamontować przy łóżku uchwyty ułatwiające pod‑

noszenie się,
�� zadbać, by oświetlenie w pokoju nie było za ostre, ale 

też nie za ciemne, z wyłącznikiem w obrębie łóżka 
chorego, oraz zapewnić dyskretne oświetlenie nocne.

Bezpieczne przemieszczanie 
osoby w starszym wieku

Przy zmianie pozycji ciała osoby z ograniczeniami 
mobilności opiekun musi zwrócić uwagę na bezpieczeń‑
stwo zarówno podopiecznego, jak i swoje. Przystępując 
do czynności przemieszczania lub podnoszenia, nale‑
ży ocenić masę ciała oraz zakres mobilności chore‑
go, a także własną sprawność i możliwości fizyczne. 
Zawsze należy stosować techniki i chwyty nieprze‑
ciążające układu ruchu opiekuna i – jeśli to możliwe – 
wykorzystać sprzęt do bezpiecznego przemieszczania 
i transportu. Każde ręczne przemieszczanie to ryzyko 
zarówno dla opiekuna, jak i podopiecznego, dlatego naj‑
lepszym rozwiązaniem jest zupełne zaniechanie ręcz‑
nego przemieszczania. Istnieje wiele innych sposobów, 
poczynając od przekonania chorego do samodzielnego 
przemieszczenia swojego ciała, aż do stworzenia sytua‑
cji, w której ominięta przemieszczanie się nie będzie 
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konieczne. Jeśli to tylko możliwe, podopiecznego należy 
zachęcać do użycia rąk i nóg w celu uniesienia się, aby 
uniknąć tarcia o powierzchnię, które może prowadzić 
do mikrouszkodzeń skóry. W przypadku braku takiej 
możliwości przy zmianie pozycji należy wprowadzić 
politykę „bez podnoszenia”, polegającą na wykorzy‑
stywaniu sprzętu do łatwego transportu i przemiesz‑
czania, tzw. łatwoślizgów. Celem stosowania tkanin 
ślizgowych i podkładek odciążających jest rozłożenie 
ciężaru ciała na możliwie największą powierzchnię, 
aby zmniejszyć ucisk na poszczególne punkty ciała 
oraz wyeliminować tarcie skóry o podłoże. Łatwoślizg 
układa się pod prześcieradłem. Pozycję chorego zmienia 
się, pociągając za łatwoślizg lub specjalne uchwyty, 
w jakie część z nich jest wyposażona. W przypadku 
braku łatwoślizgów z powodzeniem można zastosować 
technikę „hamaka” (nie dotyka się bezpośrednio ciała 
chorego, tylko przenosi się go lub obraca na bok bądź 
brzuch na podkładzie z mocnego płótna).

Podczas przemieszczania pacjentów należy:
�� zadbać, aby podopieczny znajdował się jak najbliżej 

opiekuna,
�� zabezpieczyć przed rozsunięciem/przesunięciem me‑

ble, na które/z których chory będzie przemieszczany,
�� stanąć po słabszej stronie chorego,
�� pracować na ugiętych nogach – zmniejszy to obciąże‑

nie kręgosłupa; do podnoszenia używać mięśni nóg 
(ugięcie, potem wyprost kolan), nie pochylać pleców 
(starać się, aby kręgosłup był cały czas wyprostowa‑
ny), unikać skręceń kręgosłupa i pochylania na boki,

�� dostosować wysokość łóżka (jeśli to możliwe) 
do swojego wzrostu – zapobiegnie to nadwyręże‑
niu kręgosłupa,

�� nie przemieszczać podopiecznego, jeśli wiadomo, 
że samodzielnie nie jest się w stanie tego zrobić – 
zawsze należy poprosić o pomoc drugą osobę; jeśli 
w przemieszczanie zaangażuje się osoby drugie, 
trzeba wyznaczyć osobę kierującą/wydającą ko‑
mendy do przemieszczania,

�� nie chwytać chorego pod pachy – można uszkodzić 
struktury stawu barkowego (należy przełożyć swoje 
ręce pod pachami chorego i chwycić za jego łopatki),

�� podczas przemieszczania z łóżka na wózek zadbać, 
aby stopy podopiecznego były ustawione w pozycji 
pośredniej (ukośnie w stosunku do łóżka), zapobieg‑
nie to zwichnięciu stawu skokowego,

�� zapoznać się z instrukcją obsługi i rozważyć zasto‑
sowanie sprzętów umożliwiających/ułatwiających 
przemieszczanie (np. łatwoślizgi, laski, kule, bal‑
koniki, chodziki, wózki inwalidzkie, fotele, krzesła 
sanitarne, łóżka o regulowanej wysokości, drabinki 
przyłóżkowe, metalowe wysięgniku, podnośniki).

Piśmiennictwo
Barcikowska M.: Otępienie w podeszłym wieku. W: Grodzicki T., Kocemba J., 
Skalska A. (red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica, 
Gdańsk 2007: 98–107
Biercewicz M.: Pielęgnacja skóry osób w podeszłym wieku oraz profilakty‑
ka odleżyn. W: Kędziora‑Kornatowska K., Muszalik M. (red.): Kompendium 
pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Wydawnictwo Czelej, Lublin 
2007: 144–150
Bogusławski W., Drat‑Gzubicka J.: Otępienia. W: Krakowiak P., Krzyżanowski D., 
Modlińska A.: Przewlekle chory w domu. Fundacja Lubię Pomagać, Gdańsk 
2011, s. 25–32.



PORADNIK DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH

24

Cegła B., Faleńczyk K.: Standard opieki nad pacjentem z zaburzeniami funkcji zwier‑
aczy. W: Kędziora‑Kornatowska K., Muszalik M. (red.): Kompendium pielęgnowania 
pacjentów w starszym wieku. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007: 342–350
Gryglewska B., Gryglewski A.: Nietrzymanie moczu. W: Grodzicki T., Kocemba J., 
Skalska A. (red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica, 
Gdańsk 2007: 143–150
Gryglewska B., Gryglewski A.: Nietrzymanie stolca. W: Grodzicki T., Kocemba J., 
Skalska A. (red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica, 
Gdańsk 2007: 151–154
Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu. Fundacja Razem Zmieniamy 
Świat, Toruń 2014: 72
Kędziora‑Kornatowska K.: Wielochorobowość wieku podeszłego w aspekcie opie‑
ki pielęgniarskiej. W: Kędziora‑Kornatowska K., Muszalik M. (red.): Kompendium 
pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007: 79–88
Kędziora‑Kornatowska K., Biercewicz M.: Upadki i zburzenia lokomocji. W: 
Wieczorkowska‑Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarstwo geriatry‑
czne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 247–254
Klich‑Rączka A.: Otępienie. W: Wieczorkowska‑Tobis K., Talarska D. (red.): 
Geriatria i  pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2008: 255–263
Kocemba J.: Starzenie się człowieka. W. Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.): 
Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica, Gdańsk 2007: 6–12
Koczorowski  R.: Opieka stomatologiczna nad pacjentem starszym. W: 
Wieczorkowska‑Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarstwo geria‑
tryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 359–364
Kostka T.: Zasady usprawniania starszych pacjentów. W: Wieczorkowska‑Tobis K., 
Talarska D. (red.): Geriatria i  pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 335–342
Majda M.: Kąpiel chorego w łóżku. W: Kózka M., Płaszewska‑Żywko L. (red.): 
Procedury pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009: 53–60
Paranowski  T.: Psychologiczne starzenie się człowieka. W: Grodzicki  T., 
Kocemba J., Skalska A. (red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. 
Via Medica, Gdańsk 2007: 31–36
Pędlich W.: Gerontologia i geriatria. W. Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.): 
Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica, Gdańsk 2007: 2–5
Skalska A.: Niepełnosprawność i zagrożenie upadkami w podeszłym wieku. W: 
Krakowiak P., Krzyżanowski D., Modlińska A. (red.): Przewlekle chory w domu. 
Fundacja Lubię Pomagać, Gdańsk 2011: 112–124

Skalska A.: Niesprawność ruchowa. Upadki i zaburzenia chodu. W: Grodzicki T., 
Kocemba J., Skalska A. (red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via 
Medica, Gdańsk 2007: 123–133
Stachowska M.: Specyfika czynności pielęgnacyjno‑higienicznych wobec osób 
starszych. W: Wieczorkowska‑Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarst‑
wo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 271–275
Strugała  M.: Rola pielęgniarki w  sprawowaniu opieki. W: 
Wieczorkowska‑Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarstwo geria‑
tryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 365–367
Styszyński  A., Kwapisz  U.: Nietrzymanie moczu i  stolca. W: 
Wieczorkowska‑Tobis K., Talarska D. (red.): Geriatria i pielęgniarstwo geria‑
tryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 237–246
Szwałkiewicz E., Kaliszewska K.: Nietrzymanie moczu – inkontydencja. W: 
Krakowiak P., Krzyżanowski D., Modlińska A. (red.): Przewlekle chory w domu. 
Fundacja Lubię Pomagać, Gdańsk 2011: 125–136
Tobiasz‑Adamczyk B.: Społeczne aspekty starzenia się i starości. W: Grodzicki T., 
Kocemba J., Skalska A. (red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via 
Medica, Gdańsk 2007: 37–41
Williams L.S.: Deficyt samoopieki w zakresie kąpania się. W: Ackley B.J., Ladwig 
G.B. (red.): Podręcznik diagnoz pielęgniarskich. GC Media House, Warszawa 
2011: 520–524
Wojas‑Pelc A.: Zmiany starcze i choroby skóry. W: Grodzicki T., Kocemba J., 
Skalska A. (red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica, 
Gdańsk 2007: 343–156
Wojszel Z.B., Bień B.: Wielkie problemy geriatryczne – rola zespołu terapeu‑
tycznego w opiece nad pacjentem. W: Kędziora‑Kornatowska K., Muszalik 
M. (red.): Kompendium pielęgnowania pacjentów w  starszym wieku. 
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007: 97–114
Zalewska‑Puchała  J.: Mycie głowy ciężko choremu. W: Kózka  M., 
Płaszewska‑Żywko L. (red.): Procedury pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2009: 68–73
Zalewska‑Puchała  J.: Toaleta jamy ustnej u ciężko chorego. W: Kózka M., 
Płaszewska‑Żywko L. (red.): Procedury pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2009: 74–79



PORADNIK DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH PORADNIK DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH

25

Jadwiga Radwańska

Wsparcie systemowe osób 
starszych i ich rodzin – refundacje, 
ulgi, dopłaty, zasiłki

Sytuacja materialna osób starszych często jest bardzo 
trudna. Wydatki na leki, środki pomocnicze i pielę‑
gnacyjne, które są niezbędne w codziennym życiu, 
pozwalają osobom starszym na bardzo skromne życie, 
a czasem nie starczają na podstawowe potrzeby. Osoby 
starsze i ich rodziny mogą w takiej sytuacji skorzystać 
z różnych form pomocy społecznej.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej pań‑
stwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są w stanie sami pokonać, wykorzystując własne 
zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby 
i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. Pomocy społecz‑
nej udziela się osobom i rodzinom z powodu na przykład 
ubóstwa, niepełnosprawności albo długotrwałej lub 
ciężkiej choroby. Ustawa dokładnie określa prawa, 
zasady przyznawania pomocy społecznej oraz rodzaj 
świadczenia, jakie można uzyskać.

Świadczenia z pomocy społecznej
�� Świadczenia pieniężne – zasiłek stały, zasiłek okre‑

sowy, zasiłek celowy (na pokrycie kosztów zakupu 
żywności, leków, leczenia, wyrobów chłonnych, 
opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 
domowego, drobnych remontów i napraw).

�� Świadczenia niepieniężne – pomoc rzeczowa, porad‑
nictwo specjalistyczne, posiłki, niezbędne ubrania, 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu za‑
mieszkania, w ośrodkach wsparcia, pobyt i usługi 
w domu pomocy społecznej.

Osoba starsza lub rodzina w celu uzyskania pomocy 
społecznej powinna się zgłosić w zależności od miejsca 
zamieszkania do: gminnego ośrodka pomocy społecznej, 
miejskiego ośrodka pomocy społecznej, powiatowego 

 PROSTA RECEPTA NA REFUNDACJĘ 
1. Udaj się do lekarza POZ, który wypisze ZLECENIE na refundację. 
2.  0dwiedź oddział NFZ, gdzie zarejestrujesz ZLECENIE i otrzymasz KARTĘ 

ZAOPATRZENIA – jeżeli posiadasz dodatkowe uprawnienia, okaż legitymację. 
3. U daj się do sklepu medycznego lub apteki. 

O czym należy pamiętać? 
Możesz wybierać spośród wielu rodzajów produktów chłonnych, np. wkładów 
anatomicznych, majtek chłonnych lub podkładów. Zapytaj o poradę swojego 
lekarza i farmaceutę. 
��Idąc do lekarza po kolejne ZLECENIE, weź ze sobą KARTĘ ZAOPATRZENIA.
���Udając się do apteki lub sklepu medycznego, weź ze sobą: KARTĘ 

ZAOPATRZENIA oraz ZLECENIE 
���ZLECENIE zostawiasz farmaceucie. KARTĘ ZAOPATRZENIA zachowaj – 

 będziesz jej używać przy następnych zakupach. 
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centrum pomocy rodzinie. Pracownik socjalny zatrud‑
niony w danej placówce po rozpoznaniu sytuacji pomoże 
w uzyskaniu świadczenia.

Refundacje

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) refunduje częściowo 
lub w całości zlecony przez lekarza ubezpieczenia zdro‑
wotnego zakup środków pomocniczych, w tym cewni‑
ków zewnętrznych, wkładek urologicznych, podkładów 
lub wkładów anatomicznych, pieluch anatomicznych 
i pieluchomajtek, majtek chłonnych, cewników uro‑
logicznych, worków do zbiórki moczu oraz zestawów 
do stomii. Należy zgłosić się do sklepu medycznego lub 
apteki wraz ze zleceniem podpisanym przez lekarza. 
Pierwsze zlecenie powinno być potwierdzone przez 
NFZ, co pozwala otrzymać „Kartę zaopatrzenia”, ko‑
nieczną do cyklicznego pobierana środków medycznych.

Pogarszająca się sprawność fizyczna osób starszych, 
która jest wynikiem procesu starzenia się lub chorób 
narządu ruchu, powoduje konieczność korzystania 
ze sprzętu ortopedycznego. Zasady zaopatrywania 
w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze reguluje 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz‑
nych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
10 października 2001 r. w sprawie zasad i warun‑
ków, jakim powinien odpowiadać minimalny plan 
zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 
Zgodnie z przepisami każdej ubezpieczonej osobie 
niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub za do‑
płatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki 
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KODY, LIMITY,
KRYTERIA PRZYZNAWANIA

KOD P.100 P.101

Wyrób  
medyczny

Pieluchomajtki
do 60 sztuk miesięcznie

 
lub zamiennie  

pieluchy anatomiczne
do 60 sztuk miesięcznie

 
lub zamiennie

majtki chłonne
do 60 sztuk miesięcznie

 
lub zamiennie  

podkłady
do 60 sztuk miesięcznie

 
 lub zamiennie  

wkłady anatomiczne
do 60 sztuk miesięcznie

Pieluchomajtki
do 60 sztuk miesięcznie

 
lub zamiennie  

pieluchy anatomiczne
do 60 sztuk miesięcznie

 
lub zamiennie

majtki chłonne
do 60 sztuk miesięcznie

 
lub zamiennie  

podkłady
do 60 sztuk miesięcznie

 
 lub zamiennie  

wkłady anatomiczne
do 60 sztuk miesięcznie

Odpłatność 0% 30%

Kryteria  
przyznawania

Choroba nowotworowa przebiegająca 
w postaci  

owrzodziałych lub krwawiących guzów 
krocza

lub okolicy krzyżowej;

przetoki nowotworowe lub popromienne;

nietrzymanie stolca lub moczu

w wyniku chorób nowotworowych

Neurogenne i nieneurogenne  
nietrzymania moczu lub stolca  
(z wyłączeniem wysiłkowego  
nietrzymania moczu) i występowanie  
co najmniej jednego z kryteriów:
• głębokie upośledzenie umysłowe,
• zespoły otępienne o różnej etiologii,
• wady wrodzone i choroby układu  

nerwowego, trwałe uszkodzenie  
ośrodkowego układu nerwowego,

• wady wrodzone dolnych dróg 
moczowych będące przyczyną  
nietrzymania moczu,

• jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie 
dróg moczowych będące  
przyczyną nietrzymania moczu,

• jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie 
układu pokarmowego będące 
przyczyną nietrzymania stolca

Okres  
użytkowania 1 raz na miesiąc
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pomocnicze. Rozporządzenie dokładnie określa, jak 
często można taki sprzęt otrzymać i do jakiej kwoty 
NFZ zrefunduje jego zakup. W przypadku niektórych 
środków wymagany jest udział własny osoby upraw‑
nionej w pokryciu kosztów zakupu. W razie problemu 
ze sfinansowaniem udziału własnego ubezpieczony 
powinien się zwrócić do powiatowego lub miejskiego 
centrum pomocy rodzinie, które może zrefundować 
koszty. Najważniejsze kryteria uprawniające do do‑
finansowania to posiadanie formalnego orzeczenia 
o niepełnosprawności i mały dochód. Aby wojewódzki 
oddział NFZ zrefundował zakup sprzętu lub środka 
pomocniczego, należy uzyskać zlecenie zaopatrzenia 
od uprawnionego lekarza oraz zrealizować zlecenie 
u producenta lub w sklepie, który ma podpisaną umo‑
wę z wojewódzkim oddziałem NFZ.

Dodatek pielęgnacyjny

Przyznawany jest na podstawie przepisów ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Jego przyznaniem i wypłatą zajmuje 
się zakład ubezpieczeń społecznych (ZUS). Dla osób 
po 75. roku życia dodatek jest przyznawany przez ZUS 
z urzędu, bez konieczności dopełnienia jakichkolwiek 
formalności przez emeryta lub rencistę.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany i wypłacany 
przez gminę (urząd gminy lub właściwy miejscowo 
ośrodek pomocy społecznej). Przyznaje się go na pod‑
stawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w celu 

częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecz‑
nością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki 
i pomocy w związku z jej niezdolnością do samodzielnej 
egzystencji.

Piśmiennictwo
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó‑
łowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi 
i środków pomocniczych, kryteriów ich przyznania
Talarska D., Wieczorkowska‑Tobis., Szwałkiewicz E.: Opieka nad osobami 
przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Podręcznik dla 
opiekunów medycznych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso‑
wanych ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 27 września 2004)



WKŁADY ANATOMICZNE

TENA Lady

Normal

PIELUCHY ANATOMICZNE

Extra
Extra Plus

Maxi
Maxi Night

Super
WKŁADY ANATOMICZNE

TENA Men
Level 2

PIELUCHY ANATOMICZNE Level 3

MAJTKI CHŁONNE

TENA Pants Normal

Small
Medium

Large
Extra Large

TENA Pants Plus

Small
Medium

Large
Extra Large

TENA Pants Super
Medium

Large

PIELUCHOMAJTKI

TENA Slip Plus

Extra Small
Small

Medium
Large

TENA Slip Super
Small

Medium
Large

TENA Slip Maxi
Small

Medium
Large

PIELUCHY ANATOMICZNE TENA Comfort

Plus
Extra
Super
Maxi

PIELUCHOMAJTKI

TENA Flex Plus

Small
Medium

Large
Extra Large

TENA Flex Super

Small
Medium

Large
Extra Large

TENA Flex Maxi

Small
Medium

Large
Extra Large

PODKŁADY TENA Bed Plus
60x60
60x90

PRODUKTY TENA DOSTĘPNE W REFUNDACJI

WKŁADY I PIELUCHY ANATOMICZNE
DLA KOBIET

WKŁADY I PIELUCHY ANATOMICZNE
DLA MĘŻCZYZN

MAJTKI CHŁONNE

PIELUCHOMAJTKI

PIELUCHY ANATOMICZNE

PIELUCHOMAJTKI

PODKŁADY
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