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Opieka nad osobą starszą = ciężka praca

Opieka nad osobami starszymi to bardzo ciężka 
praca, obciążająca zarówno fizycznie, jak i 
psychicznie. Niestety nierzadko prowadzi u 
opiekunów do syndromu wypalenia. 

W efekcie przewlekłego stresu osoby bezpośrednio 
zaangażowane w opiekę doświadczają depresji, 
zaburzeń lękowych, zaburzeń snu, a także różnego 
rodzaju objawów somatycznych, takich jak: bóle 
napięciowe głowy, serca, kręgosłupa. 
Mogą pojawić się problemy gastryczne, jak: 
niestrawność, czy nawet wrzody żołądka.
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Wyczerpanie psychofizyczne opiekuna 

Najbardziej zagrożeni wypaleniem są opiekunowie, którzy zajmują się 
osobą starszą w pojedynkę, to znaczy tacy, którzy opiekę sprawują bez 
żadnego regularnego wsparcia z zewnątrz. Opiekunowie  tacy często 
nie akceptują pomocy, bo uważają, że sami zrobią wszystko najlepiej. 
Skutki takiego postepowania bywają opłakane. U większości z tych 
osób już po 3-6 miesiącach stałej, intensywnej opieki nad osobą starszą 
dochodzi do wypalenia, inaczej wyczerpania psychofizycznego. 
Opieka nad osobą starszą niesamodzielną, schorowaną, to bardzo 
ciężka praca. Niesamodzielna osoba starsza najczęściej wymaga 
całodobowej opieki, w czasie której potrzebuje pomocy przy 
wykonywaniu podstawowych czynności, jak jedzenie, chodzenie, 
mycie się, a nawet przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych. 
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Rezygnacja z życia rodzinnego, 
zawodowego, towarzyskiego
Niestety, ogromny ciężar obowiązków, związany z całością opieki nad 
seniorem spada zwykle tylko na jedną osobę - najczęściej na 
współmałżonka lub dziecko osoby chorej. 
Opiekun wtedy rezygnuje z życia rodzinnego, towarzyskiego i 
zawodowego, by pozostać w domu wraz ze swoim bliskim starszym. Dom 
taki z biegiem czasu staje się swego rodzaju więzieniem.
Sytuację często pogarsza brak komunikacji z chorym, utrudnianie przez 
niego wykonywania obowiązków, jak również brak wdzięczności z jego 
strony. 
Opiekunowie często czują się niedocenieni i niezauważeni przez osobę, 
której się poświęcają. 
Podopieczni niekiedy mogą być wręcz negatywnie nastawieni do swojego 
opiekuna. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku chorób 
neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, czy Parkinsona.
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Syndrom nieuświadomionej straty

Dodatkowo do złego stanu psychicznego opiekunów 
naturalnych, poza przewlekłym stresem i zmęczeniem, 
przyczynia się też tzw. „syndrom nieuświadomionej 
straty”, który jest stanem zbliżonym do żałoby.

Syndrom ten polega na tym, że opiekunowie 
podświadomie czują się tak, jakby już stracili bliską 
osobę, chorującą na demencję. 

Często powtarzają, że to bardzo trudne widzieć, jak 
osoba taka staje się z dnia na dzień kimś innym.
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Zespół stresu opiekuna

Na początku pojawia się LĘK związany z nową sytuacją, uczucie pozostawienia samemu sobie z problemami, 
Niestety dzieję się tak nawet mimo wcześniejszych zapewnień o otrzymaniu pomocy,  
,
Opiekunowie często czują się OSAMOTNIENI, BEZSILNI, pojawia się UCZUCIE BEZNADZIEI, co jest 
spowodowane m.in. brakiem informacji na temat choroby oraz sposobów postępowania z chorym.

Opiekun może mieć nawet poczucie winy, wynikające z tego, że za mało z siebie daje, że jego starania nie są 
wystarczające. 
Z czasem staje się APATYCZNY i coraz bardziej ZAMKNI,ĘTY W SOBIE.

Kolejnym etapem jest pojawienie się NERWOWOŚCI, DRAŻLIWOŚCI, IRYTACJI, ZŁOŚCI, A NAWT -----à
WŚCIEKŁOSCI.

W końcu przedłużające się napięcie nerwowe doprowadza do rozwoju FRUSTRACJI.

Jeśli opiekun w porę sam nie otrzyma pomocy z zewnątrz, może dojść do rozwoju 
ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH - co z kolei może stanowić zagrożenie nie tylko dla 
zdrowia i życia jego samego, lecz także osoby, którą się opiekuje.
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Zespół stresu opiekuna
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Stres wyzwalaczem zaburzeń 
funkcjonowania organizmu 

Przewlekły stres doprowadza do pojawienia się objawów wyczerpania 
fizycznego, takich jak: zmęczenie, dolegliwości bólowe - najczęściej 
dotyczą rejonu głowy, szyi i pleców. 
Skutkiem przewlekłego stresu są także problemy ze snem i koncentracją. 
Może być też tak, że opiekun nieświadomie przejmuje objawy choroby 
osoby starszej takie jak np. zaniki pamięci.
Może nawet dojść do rozwoju uzależnienia, np. od alkoholu.
Permanentny stres powoduje załamanie się mechanizmów obronnych 
organizmu i skrajnego osłabienia systemu odpornościowego, co skutkuje 
częstszymi niż zwykle zachorowaniami. 
Dodatkowo może dojść do rozwoju poważnych chorób, takich jak  
nadciśnienie, cukrzyca, choroby serca i wrzody żołądka.
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Jak nie doprowadzić do wypalenia opiekuna  

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z tego, że opiekun 
nie może być zamknięty w domu wraz ze swoim podopiecznym 
przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 
Opiekun musi mieć czas dla siebie, aby mógł:
• odpocząć, zrelaksować się, 
• być aktywny fizycznie, 
• porozmawiać ze znajomymi, przyjaciółmi, 
• podtrzymywać swoje hobby, pasje, 
• zapomnieć o problemach, z którymi boryka się na co dzień. 

Dlatego potrzebuje wsparcia ze strony innych osób, o które 
nie powinien się bać prosić.
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Prawo opiekuna do odczuwania emocji

Ponadto opiekun ma prawo do odczuwania negatywnych emocji –
wobec siebie, a także wobec chorego. 
Są one czymś zupełnie naturalnym. Ważne, aby umiał sobie z nimi 
radzić i potrafił je odreagować np. podczas aktywności fizycznej. 
Tłumienie emocji tylko pogarsza stan psychiczny opiekuna.
Wielu opiekunów na początku wykonywania swojej pracy posiada 
niewielką wiedzę na temat schorzenia, z którym zmaga się jego 
podopieczny, co znaczenie utrudnia wykonywanie zadania. 
Dlatego dobrze jest porozmawiać z lekarzem na ten temat, można 
też zwrócić się  do stowarzyszeń, które skupiają ludzi z podobnymi 
schorzeniami.
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Bliscy i znajomi opiekuna 

Bliscy – nie należy się bać prosić ich o wsparcie. 
Opiekun nie powinien odmawiać, gdy bliscy chcą go wesprzeć choćby w 
drobnych rzeczach: na przykład pomocy przy podopiecznym, w 
zakupach, załatwieniu spraw na poczcie, czy w urzędzie. Nawet jeśli 
bliscy nie opiekują się bliskim tak dobrze jak jego stały opiekun, to mogą 
ofiarować jemu samemu cenny czas: na przykład na drzemkę, spacer, 
spotkanie z przyjaciółmi, pójście do lekarza.
Znajomi – zwykle nie mają mają pojęcia o sprawowaniu opieki nad 
seniorem i nie wiedzą, z jakimi problemami się boryka ich kolega, który 
opiekuje się niesamodzielnym rodzicem. Z pewnością podczas zwierzeń, 
osoby z boku nie rozumieją sytuacji opiekuna, ale dzięki takim 
znajomościom opiekun może zobaczyć, że istnieje też świat poza 
sprawowaniem opieki. Może przekonać się, że inni ludzie także mają 
szereg różnorodnych problemów i radości. Takie kontakty pozwalają 
choć trochę oderwać się od własnej codzienności, pomogą odświeżyć 
myślenie na temat trudnej sytuacji związanej z całością opieki.
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Opiekun w kryzysie – kto może pomóc

Psycholog – może poprowadzić terapię psychologiczną 
lub konsultacje indywidualne.
Lekarz psychiatra – ma możliwość przepisania leków 
przeciwdepresyjnych.
Grupy wsparcia – szczególnie te dedykowane opiekunom 
osób starszych. Spotkać tam można osoby, które również 
sprawują opiekę nad seniorami albo ją do niedawna 
sprawowały. 
Szybko można się zorientować, że jest więcej osób z 
problemami związanymi z opieką nad osobą starszą. 
Oznacza to, że wcale nie trzeba przechodzić przez 
wszystkie trudne emocje samotnie. Może się okazać, że 
zawiążą się wartościowe przyjaźnie w takich właśnie 
miejscach.



Empatia, jakość i sumienność

Dbałość o siebie

Opiekun powinien zadbać o właściwy sen i dietę
- to podstawa regeneracji organizmu. 

Należy pamiętać o badaniach kontrolnych. 

Dobrze jest przypomnieć sobie, co kiedyś sprawiało  
przyjemność. Może warto do tego wrócić, gdy odzyska się siły. 
Tak naprawdę, opiekun ma w rzeczywistości dwie osoby, 
którymi się opiekuje: swojego podopiecznego oraz samego 
siebie. 

Tylko wtedy osoba opiekująca się będzie miała siły, zdrowie i 
dobre samopoczucie psychiczne, będzie w stanie sprawnie i 
satysfakcjonująco pełnić opiekę nad swoim bliskim – GDY 
WŁASCIWIE ZADBA O SAMEGO SIEBIE.
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Najważniejsze wskazówki dla opiekuna 

1. Naucz się dbać o swoje potrzeby, chronić siebie i swoje 
emocje
Bierz na siebie tylko tyle zadań, ile realnie jesteś w stanie 
wykonać. 
Może to sprawić, że będziesz bardziej odporny na różne 
trudne sytuacje. 

Pamiętaj, że nie jesteś z tym wszystkim sam! Naucz się 
korzystać z pomocy innych – rodziny, opiekunki. 

Masz prawo do swojego życia, do organizowania sobie 
przyjemności, do wychodzenia z domu. 
Nie bój się czasem być egoistą !
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Rozmowa z życzliwą osobą

2. Znajdź wsparcie ze strony osób spoza kręgu 
rodzinnego

Rozmowa z życzliwą osobą pomoże Ci spojrzeć na 
problem z dystansu oraz rozładować nagromadzone 
emocje i napięcie wewnątrz ciała. 

Będziesz miał okazję zobaczyć, że świat nie stanął w 
miejscu, że życie toczy się dalej, i że inni ludzie też mają 
problemy. 

Konfrontacja z taką rzeczywistością będzie dla Ciebie jak 
„zimny prysznic”.
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Bez poczucia winy 

3. Nie tłum w sobie gniewu i złości
Masz prawo do odczuwania negatywnych emocji, wobec siebie, 
świata i chorego. 
Nie musisz mieć z ich powodu poczucia winy. Takie emocje są 
czymś zupełnie naturalnym. Ważne, byś umiał sobie z nimi radzić i 
dać im upust. 
Udawanie dobrego nastroju i tłumienie emocji zwykle nie wychodzi 
na dobre ani opiekunowi, ani podopiecznemu. 
Stłumione emocje nie znikają – powodują za to narastanie napięcia i 
psychicznego dyskomfortu. W efekcie Twój nastrój może się wahać, 
a efektywność pracy spadać. 

Jeżeli czujesz, że sytuacja Cię przerasta, wyjdź na spacer. 
Kilka wdechów świeżego powietrza uspokoi Cię i umożliwi 
przeanalizowanie powodu złych doznań i emocji.
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Aktywność i sen

4. Bądź aktywny i dbaj o wypoczynek i sen

Nic nie działa bardziej odprężająco niż porządna dawka aktywności 
fizycznej. Wybierz się zatem na szybki marsz po parku, pobiegaj lub 
przejedź się rowerem, a może po prostu popracuj w ogrodzie. 
Bardzo istotną rzeczą jest, abyś tak umiał zorganizować swój plan 
dnia, by znaleźć chwilę tylko dla siebie. Tak by móc zrealizować 
swoje pasje, jak: wyjście do teatru, kina, przyjaciół. To wszystko 
pozwoli Tobie choć na chwilę zapomnieć o problemach, z którymi 
borykasz się na co dzień. 

Nie bagatelizuj roli, jaką odgrywa wypoczynek i sen w życiu. Aby 
Twój organizm funkcjonował prawidłowo, niezbędna jest 
odpowiednia ilość snu i wypoczynku. 
Dzięki temu masz szanse na regenerację i nabranie sił witalnych.
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P O D S U M O W A N I E

Rola opiekuna bywa trudna z wielu przyczyn i nieść może 
za sobą różne konsekwencje. 

Opieka nad osobą niesamodzielną w domu jest 
wyzwaniem dla twoich sił fizycznych, emocji czy samego 
budżetu. 

Istnieje wiele zagrożeń płynących z pełnienia roli 
opiekuna, dlatego wykorzystaj wskazówki dotyczące 
radzenie sobie z nimi. 

Nigdy nie zapominaj o tym, że o siebie też trzeba zadbać!


