
Cienie codzienności seniora – czy problemy osób w podeszłym wieku można skutecznie 
rozwiązać?

Z upływem czasu, zdecydowanie zmienia się rodzaj trudności dotyczących codzienności 
człowieka. Analizując poszczególne dziedziny życia seniorów, można zauważyć tendencję do 
zmiany nastawienia do świata i otaczającej rzeczywistości. Ma na to wpływ wiele czynników – 
m.in. kłopoty związane ze zdrowiem, zmniejszona aktywność fizyczna, postrzeganie przez 
społeczeństwo i inne. Pierwszym krokiem do znalezienia panaceum na kłopoty osób starszych,
jest wnikliwe przyjrzenie się bodźcom, które mają bezpośredni wpływ na pojawienie się przeszkód
i zrozumienie, czym dla seniora jest upływ czasu. Problemy dotyczące ludzi przekraczających 
magiczną barierę wieku określaną jako dojrzałość, można podzielić na kilka rodzajów, biorąc pod 
uwagę czynniki je wywołujące – fizyczne, psychiczne i społeczne. Każdy z nich, ma ogromny wpływ
na jakość życia seniora, dlatego odnalezienie katalizatora, który pozwoli zniwelować skutki 
obciążenia samopoczucia osoby starszej, stanowi drogę do jej polepszenia.

Utrata sprawności fizycznej i umysłowej – jak temu przeciwdziałać?

Po 65tym roku życia ludzie zwykle wycofują się z aktywności zawodowej. Jest to spowodowane 
nie tylko obniżeniem sił witalnych, ale również zmniejszeniem zdolności poznawczych i 
wykonawczych. Ten etap może być przyczyną obniżenia poczucia własnej wartości. 
Seniorzy zauważają już, że ich siła i szybkość nie są tak oczywiste, jak w młodości, pogarsza się 
pamięć i reakcja na bodźce, organizm szybciej reaguje zmęczeniem, często występują problemy 
ze słuchem, węchem czy wzrokiem. Bez odpowiedniego nastawienia i wsparcia, często dochodzi 
do sytuacji, gdy człowiek w podeszłym wieku, zaczyna unikać aktywności społecznej, przestaje mu
zależeć na rozwoju i realizowaniu ambicji. Taka bierna postawa ma bardzo destrukcyjny wpływ na 
psychikę seniora. Przeciwdziałanie izolowaniu się oraz wycofywaniu z życia w grupie może mieć 
zbawienny wpływ na samopoczucie osoby starszej. Podejmowanie prób przełamania zniechęcenia
do działalności aktywizującej, szukanie nowych ścieżek realizacji potrzeb i pragnień na pewno 
skutecznie będzie przeciwdziałać widocznym skutkom utraty sprawności, a nawet może spowolnić
proces ich pogłębiania się.

Z problemami osób starszych nieuchronnie wiąże się utrata zdrowia i możliwość występowania 
chorób przewlekłych. Obawa przed całkowitym uzależnieniem się od pomocy osób trzecich, 
bólem i ograniczoną sprawnością, jest przyczyną ogromnego dyskomfortu psychicznego seniorów.
Poczucie bezsilności wobec naturalnych procesów starzenia oraz ich destrukcyjnego wpływu na 
organizm, a także uszczerbku na zdrowiu to zrozumiała reakcja. Jedyną słuszną drogą w takich 
przypadkach jest wdrożenie odpowiedniego leczenia, hospitalizacja, rehabilitacja. Tylko w ten 
sposób, pomagając samemu sobie, nie ulegając lękom, można podnieść komfort życiowy i walczyć
o utrzymanie sprawności oraz niezależności. Inaczej sprawa ma się w przypadku osób, które 
muszą zmagać się z chorobami powodującymi degradację psychiczną, demencję, zaniki pamięci 
czy utraty świadomości miejsca i czasu. Brak kontroli nad własnym życiem oraz trudności w 
porozumiewaniu się sprawiają, że nie ma opcji funkcjonowania bez stałego nadzoru czy wsparcia. 
Gdy nie ma również mowy o wyleczeniu schorzeń, pozostaje systematyczna i odpowiednio 
dobrana rehabilitacja społeczna, która może skutecznie spowolnić ich rozwój.

Czy można oswoić samotność?



 Poczucie samotności to bardzo delikatna i indywidualna kwestia. Wsparcie i obecność osób
bliskich, są dla wielu ludzi motywacją do działania, warunkiem dobrego samopoczucia, 
czynnikiem zapewniającym stabilizację i bezpieczeństwo. Gdy pewne relacje zostają przerwane – z
powodu wycofania się z aktywności zawodowej, choroby, śmierci współmałżonka – wiele osób w 
wieku zaawansowanym odczuwa ogromną pustkę i brak chęci do życia.  (...)


