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Podstawy wiedzy
o typowych schorzeniach

osób starszych



WZROK 
jest dla człowieka bardzo ważnym zmysłem. 

Tak jak wraz z wiekiem słabnie cały organizm, 
tak samo słabnie wzrok i chorują oczy.

Specyfika opieki nad osobami starszymi
z problemami z widzeniem



Nadwzroczność (dalekowzroczność) i krótkowzroczność to
znane zaburzenia wzroku, występujące w każdym wieku. 

Wielu podopiecznych cierpi na silne niedowidzenie lub całkiem
nie widzi, z różnych przyczyn, co utrudnia im codzienne
funkcjonowanie.

Większość osób starszych traci wzrok stopniowo. Gdy
wymagają opieki, mają już wypracowane metody na
podstawowe funkcjonowanie w znanym środowisku.

Rzadko spotyka się z sytuacją, kiedy jedyną przyczyną, dla
której powstała potrzeba zatrudnienia opiekuna są problemy ze
wzrokiem u podopiecznego.



Schorzenie

Zaćma (katarakta)

Jaskra

Objawy

Widoczne jest zmętnienie soczewki. Oczy
chorego łzawią, widzi wszystko za mgłą lub
podwójnie albo otoczone barwnym konturem.
Nieleczona doprowadza do tego, że chory
odróżnia tylko jasne lub ciemne kształty, nie widzi,
ale ma poczucie światła.

W gałce oka jest podwyższone ciśnienie, co
prowadzi do zmian w nerwie wzrokowym.
Zmniejsza się zakres widzenia obrazu, zjawisko
„obciętych boków”, jasnego konturu wokół źródła
światła, mogą wystąpić mroczki, wzrok trudno
przyzwyczaja się do widzenia w ciemności.



Schorzenie

Zwyrodnienie
plamki żółtej (AMD)

Zespół
suchego oka

Objawy

Plamka żółta z wiekiem ulega zanikowi, zmniejsza
się. W centrum pola widzenia powstaje ciemna
plamka, trzeba patrzeć bokiem. Chory przekręca
głowę przy patrzeniu, oglądaniu. Nie widzi
gładkich brzegów konturów tylko faliste.

Z wiekiem produkowanych jest coraz mniej łez
albo zmienia się ich skład. Oko staje się
podrażnione, chory ma uczucie piasku pod
powiekami, rano ma problemy z otwarciem
powiek.



Schorzenie

Starczowzroczność
(prezbiopia)

Opadająca
powieka

Inne zaburzenia
widzenia

Objawy

Pogorszenie widzenia z bliska, ale nie jest to to
samo co nadwzroczność. Oko nie potrafi już
szybko przystosować obrazu do odległości od
przedmiotu. Rozmywają się kontury przedmiotów
widzianych z bliska.

Zwiotczenie mięśni powieki górnej ogranicza pole
widzenia. Może być wadą wrodzoną (ptoza). W
wieku podeszłym skóra górnej powieki bardzo
mocno się rozciąga, opadając na oko powoduje
niechciany efekt półprzymkniętej powieki.

Np. retinopatia cukrzycowa, uszkodzenie wzroku
przez guzy, wypadki, różnorakie schorzenia np.
zespół widzenia połowicznego po wylewie.



Są to najczęściej spotykane schorzenia oczu związane 
z wiekiem. Długotrwale nieleczone, mogą poważnie

uszkodzić wzrok lub doprowadzić do jego utraty.



Niewidomi – podopieczni, którzy urodzili się ze ślepotą lub
utracili wzrok przed ukończeniem 5. roku życia. Nie mogą
z różnych przyczyn w ogóle posługiwać się zmysłem
wzroku, korzystają tylko z innych zmysłów i pomocy
kompensacyjnych;

Ociemniali – podopieczni, którzy oślepli po ukończeniu 5.
roku. Także nie mogą posługiwać się zmysłem wzroku, ale
mogli utracić tę umiejętność np. dopiero w podeszłym
wieku;

Jak można podzieli podopiecznych ze względu
na problemy ze wzrokiem?



Niedowidzący – podopieczni, którzy dzięki pomocom
(okulary, soczewki, oświetlenie) mogą widzieć, czytać i
pisać tak samo sprawnie jak osoby bez zaburzeń wzroku;

Słabowidzący – to podopieczni, którzy mają zbyt mocno
uszkodzony wzrok, aby korzystać z pomocy technicznych,
ale rozpoznają duże kształty, kontury, odróżniają dzień od
nocy, światło od ciemności.

Jak można podzieli podopiecznych ze względu
na problemy ze wzrokiem?



Zachowanie ustawień mebli i przedmiotów jest podstawą bezpiecznego
funkcjonowania podopiecznych z problemami ze wzrokiem. 
Bardzo ważny jest porządek – nie kładziemy na podłodze siatek,
torebek, nie zostawiamy butów czy kapci.
Nie umieszczamy żadnych wystających przedmiotów na wysokości
głowy i tułowia.
Przed dotknięciem podopiecznego, podaniem mu czegoś, uprzedzamy,
że to zrobimy.
Nie zmieniamy zwyczajów i nawyków podopiecznego, które nie
zagrażają jego bezpieczeństwu.
Nie zostawiamy półotwartych drzwi – powinny być albo zamknięte albo
całkiem otwarte.
Ostrzegając przed schodami koniecznie trzeba podać czy w górę czy w
dół.

Ważne:



Pomoc w poruszaniu się

Praktyczne zagadnienia opiekuńcze w opiece 
nad osobami z zaburzeniami widzenia

Jeżeli podopieczny potrzebuje pomocy przy wstawaniu, czy
siadaniu lub transferu wózek – łóżko – wózek, zaburzenia widzenia
nie mają większego wpływu na sposób udzielania pomocy w tym
zakresie. Bardzo ważne jest jedynie informowanie, jakie czynności
będziemy wykonywać i na jakie zachowanie podopiecznego
liczymy.



Jeżeli podopieczny jest chwiejny i powinien być podtrzymywany
przez opiekuna, zwracamy szczególną uwagę na komunikaty
słowne, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w nieznanym dla podopiecznego
miejscu np. na spacerze. Przykłady: za trzy kroki będzie krawężnik,
przed nami kałuża, musimy skręcić, zbliżamy się do schodów –
będziemy wchodzić na górę, jesteśmy przed drzwiami sklepu.

Jeżeli towarzyszymy podopiecznemu podczas wizyty u lekarza,
fryzjera, gdzie musi usiąść na krześle  – wskazujemy, gdzie ono się
znajduje, poprzez położenie ręki podopiecznego na środku
wewnętrznej części oparcia. Jeżeli jest to taboret albo fotel z
mocno oddalonym oparciem, kładziemy dłoń podopiecznego na
środku siedziska. W przypadku łóżka podobnie – kładziemy dłoń na
środku łóżka.



W sytuacji, gdy podopieczny nie ma problemów z samodzielnym
chodzeniem, ale idziemy z nim np. na spotkanie w domu seniora,
prosimy, żeby założyła lewą ręką pod naszym prawym łokciem.
Idziemy o krok przed podopiecznym, ale obok, nie jedna osoba
bezpośrednio za drugą.

W przypadku osób leżących, u których problemy z widzeniem
rzadko są tylko jednym z licznych schorzeń, zanim wykonamy
jakąkolwiek czynność – np. przełożenie na bok w celu profilaktyki
przeciwodleżynowej, najpierw kontaktujemy się głosowo i przez
przyjazny dotyk. Takim podopiecznym należy dać więcej czasu na
rozpoznanie sytuacji.



Pomoc przy myciu i ubieraniu się

Rola opiekuna w pomocy przy myciu czy kąpieli u podopiecznych z
problemami z widzeniem nie różni się zbytnio od zadań w tym
zakresie w przypadku innych schorzeń. W przypadku panów
opiekunów nawet golenie nie zawsze przechodzi na opiekunkę,
najwyżej jakieś poprawki. Podajemy w razie potrzeby niezbędne
akcesoria – pastę, szczoteczkę, krem, ręcznik. Paniom
podopiecznym z pewnością poprawi samopoczucie wykonanie
delikatnego makijażu. Pomagamy w dojściu do łazienki, w zajęciu
pozycji na krzesełku kąpielowym pod natryskiem lub na ławeczce w
wannie. Można umówić się z podopiecznym, że na butelkę z
szamponem założymy jedną gumkę a na żel pod prysznic dwie –
żeby uniknąć pomyłki.



W zakresie pomocy przy ubieraniu się głównym zadaniem opiekuna
będzie przygotowanie odzieży dobranej pod względem
kolorystycznym. Jeżeli nie ma innych ograniczeń wynikających z
wieku, podopieczni bez problemu są w stanie ubrać się
samodzielnie. Nie boimy się zadawać pytań kojarzących się z
utraconą możliwością widzenia – czy woli Pani założyć dzisiaj tę
niebieską bluzkę w kratkę czy czerwony sweterek. Osoby starsze są
przywiązane do swoich ubrań, najczęściej noszą je latami,
pamiętają ich wygląd. I mówienie o wzorach i kolorach odzieży
raczej nie wywoła u nich żadnej przykrości związanej z brakiem
możliwości faktycznego zobaczenia koloru bluzki.



Pomoc związana z czynnościami fizjologicznymi

W zakresie pomocy związanej z czynnościami fizjologicznymi także
nie ma różnic w opiece nad osobami niewidomymi czy
ociemniałymi. Pomagamy ewentualnie dojść do ubikacji,
podprowadzamy do sedesu. Problemy jakie wynikają w tej sferze
funkcjonowania nie mają większego związku ze ograniczeniami
widzenia. Czasami tylko trzeba popracować nad panami
podopiecznymi, żeby jednak starali się oddawać mocz na siedząco.
W przypadku osób słabowidzących, które w nocy wstają do ubikacji
i nie zawsze pamiętają o założeniu okularów, dobrze jest pomyśleć
o świetle włączanym na ruch lub specjalnych taśmach
odblaskowych na podłodze, ułatwiających odnalezienie drogi.



Żywienie i spożywanie posiłków

Problemy ze wzrokiem wymagają szczególnej diety w przypadku
np. retinopatii cukrzycowej. W pozostałych przypadkach dieta nie
musi być z reguły specjalnie dostosowywana do problemów z
widzeniem, chyba, że lekarz wyda jakieś specjalne zalecenia. Jeżeli
nie ma przeszkód wynikających z innych schorzeń, podopieczni
mogą sami spożywać posiłki. 

Jeżeli jedzą zawsze w tym samym pomieszczeniu i miejscu co
przed utratą wzroku z reguły potrafią sami dotrzeć do miejsca przy
stole. Rola opiekuna sprowadza się do naprowadzenia rąk na
sztućce, wskazania brzegu talerza, miejsca gdzie stoi kubek.



Drugie danie (dla osób praworęcznych) najlepiej rozłożyć na jednym
talerzu wg. systemu: po lewej stronie surówka, po prawej mięso,
dodatki (ryż, ziemniaki, kluski, makaron) powyżej. Do nakierowania
podopiecznego na to, w jakiej części talerza co się znajduje (nie
tylko przy obiedzie), można użyć porównania do tarczy zegara. Np.
na godzinie 3 leżą pokrojone jabłuszka, na godz. 12 kilka winogron
a na godz. 6 ćwiartki kiwi. Jeżeli jedną z przyczyn pogorszenia
podopiecznego jest opadająca powieka, można ją na chwilę
delikatnie podciągnąć, aby dać seniorowi możliwość samodzielnej
oceny, gdzie co stoi na stole.



Sen i noce

Zaburzenia w zakresie widzenia nie mają przeważnie wpływu na
utrzymanie rytmu dzień – noc. Jeżeli tak jest, to przyczyną są inne
schorzenia. Osoby niedowidzące mogą się szybciej męczyć w
ciągu dnia, jeżeli za długo czytają lub oglądają telewizję. Przy
osobach starszych z zaburzeniami widzenia, które w nocy wstają
same do ubikacji, trzeba szczególnie zadbać o porządek na trasie
łóżko – łazienka. Jeżeli podopieczny jest osobą słabowidzącą lub
niedowidzącą warto poprosić o automatyczne włączniki światła i /
lub naklejenie na podłodze specjalnych taśm fluorescencyjnych.



Planowanie zajęć domowych

Utrata widzenia przez podopiecznego może stać się przeszkodą
przy planowaniu prac porządkowych. Ludzie starsi często chcą
mieć własną ciszę i spokój i może ich drażnić nasze ciągłe
krzątanie się. Nie widzą, że np. podczas jedzenia podwieczorku coś
im spadło i konieczne jest częstsze sprzątanie, niż kiedyś.  Jeżeli
nie ma innych schorzeń ograniczających zdolności myślenia i
planowania, spokojnie można porozumieć się w sprawie organizacji
dnia, planów zakupowych i innych spraw domowych.



Relacje między opiekunem a podopiecznym

W przypadku osób, które w znacznym stopniu utraciły możliwość
widzenia, znaczenia nabiera komunikacja werbalna. Nie możemy
wskazać ręką, nie zrobi tego też osoba podopieczna, nie poprosimy o
zapisanie słowa, którego nie rozumiemy. Znajomość języka
niemieckiego jest w takiej sytuacji ważniejsza niż przy innych
schorzeniach. Opiekunki, które uczyły się języka wyłącznie ze słuchu i
całkiem dobrze mówią po niemiecku mogą mieć problem, jeżeli
okaże się, że trzeba przeczytać starszej osobie gazetę, biblię czy
książkę. U seniorów za problemami z widzeniem często idzie również
osłabienie słuchu. Przy niektórych podopiecznych, którzy źle widzą,
źle słyszą i mają posunięte problemy otępienne, umiejętności
językowe nie będą podstawą budowania dobrych relacji. Ważniejsza
będzie komunikacja niewerbalna – dotknięcie, przytrzymanie, uścisk.



Zmieniają się także możliwości dotyczące organizacji wspólnego
czasu – odpada większość gier towarzyskich i karcianych. Są
specjalne wersje np. kart, które można rozpoznać dotykiem (tak jak
banknoty), wielu podopiecznych ma jednak np. artrozę w dłoniach czy
po prostu nie chce uczyć się nowości. Odpada oglądanie telewizji
chociaż są podopieczni, którzy lubią słuchać ulubionych programów,
prezenterów, nawet jak nie widzą obrazu. Jest do dyspozycji jeszcze
radio i audiobuki, o których osoby starsze często nie wiedzą. Może
wystąpić utrudniona komunikacja na linii opiekun – podopieczny,
jeżeli ulubione zajęcie podopiecznego wymaga dobrego wzroku – np.
robótki ręczne, filatelistyka. Tacy podopieczni są nieraz złośliwi lub
aroganccy wobec opiekunów. Dużą umiejętnością opiekuńczą w
takich sytuacjach jest wciągnięcie podopiecznego w świat innych
czynności – pomoc w składaniu odzieży, wycieraniu naczyń, więcej
spacerów i rozmów na ciekawe tematy.



 Specyficzny przypadek – podopieczny z zespołem
widzenia połowicznego (NeglecktSyndrome)

To zjawisko występuje najczęściej u podopiecznych z
niedowładem ciała po wylewie, udarze lub operacjach
neurologicznych połowy mózgu. Pojęcie to tłumaczy się w
języku polskim jako zespół nieuwagi stronnej lub zespół
zaniedbywania połowicznego. Tłumaczenie na język polski
dokładnie oddaje istotę problemu takich podopiecznych. Nie są
oni niewidomi, ale ich mózg nie widzi albo ignoruje po prostu
dokładnie jedną stronę widzenia czy jedną stronę ciała.



Problemy jakie może napotkać opiekunka:

Podopieczny założy tylko jeden kapeć/jednego buta, ogoli tylko
połowę twarzy. Nie będzie nas widział, jeżeli staniemy po
niewłaściwej stronie i będzie nas wołał. Może mieć pretensje, że nie
dostał np. mięsa, bo będzie leżało po niewidocznej dla niego
stronie. Może nas oskarżać, że zabraliśmy coś co przed chwilą
odłożył albo ukradliśmy mu fotel. Nie będzie mógł znaleźć drzwi.
Panie podopieczne pomalują np. tylko połowę dolnej i górnej wargi
pomadką, uczeszą się z jednej strony. Chory narysuje słońce,
kwiatek, dom, ale tylko jego połowę.



W opiece nad osobami z zespołem nieuwagi stronnej nie wolno
denerwować podopiecznego uwagami, że zrobił coś źle lub
niedokładnie. Trzeba przestawić swoje myślenie i sposób
komunikacji. Jeżeli podopieczny nie wie, że ma lewą nogę, to
powiedzenie, proszę zaczekać,   nie założył pan lewego buta nic
nie da.  Trzeba zaobserwować, gdzie musimy stanąć, aby
podopieczny nas widział. Trzeba dużą uwagę przykładać do tego,
aby np. kubek z piciem, łyżeczkę, pilota do telewizora układać w
polu widzenia podopiecznego.



blind werden
  
die Augentropfen
 
die Lesebrille
  
das Brillenputztuch
 
die Kontaktlinsen

das Brillenetui

der Blindenstock,
Blindentaststock

die Dermatochalasis

(die) altersbedingte
Makuladegeneration (AMD))

Słowniczek

Stracić wzrok, oślepnąć
  
Krople do oczu
 
Okulary do czytania
 
Chusteczka do czyszczenia okularów
 
Soczewki kontaktowe

Futerał na okulary

Laska dla niewidomych

Opadająca powieka

Starcze zwyrodnienie plamki żółtej



(die) angeborene Blindheit
  
(die) frühkindliche Blindheit

grauer Star (Katarakt)
  
grüner Star (das Glaukom)

Syndrom des trockenen Auges

die Alterssichtigkeit, die
Presbyopie

der Neglect-Patient

die Sehschärfe, die Sehstärke

Blitze sehen

die Zick-Zack-Linien

Ślepota wrodzona
 
Ślepota wczesnodziecięca
 
Zaćma, katarakta
  
Jaskra

Zespół suchego oka

Starczowzroczność (prezbiopia)

Pacjent z zespołem nieuwagi stronnej

Ostrość widzenia

Widzieć rozbłyski

Zygzakowate kreski



die Mückenschwärme, das
Mückensehen, blinde
Flecken
 
  
das Flimmern
  
wie durch einen Schleier
sehen
  
Nebel vor den Augen
  
schwebende Punkte und
Fädchen
  
Trockenes Auge
  
die Doppelbilder
  
die Gesichtsfeldausfälle

Mroczki, plamki przed oczami
  

Migotanie
  
 
Widzieć jak przez mgłę
  
Mgła przed oczami

Pływające punkty i niteczki
  

Suche oko
  
Podwójny obraz
  
Rozmywanie się konturów twarzy



Pomocne zwroty
 

Teraz uwaga, będziemy wchodzili po schodach do góry.
Achtung, jetzt werden wir die Treppe hinaufgehen.
Vorsicht, jetzt gehen wir die Treppe hinauf.

A teraz zejdziemy w dół po schodach.
Und jetzt werden wir die Treppe hinuntergehen.
Und jetzt gehen wir die Treppe hinunter.

Uwaga, wysoki krawężnik. 
Achtung, hoher Bordstein. 
Vorsicht, hohe Bordsteinkante.



Symbolem osób niewidomych w Niemczech są trzy czarne kropki
na żółtym tle, w Polsce nie jest to dobrze znane. 
Das Symbol der Blinden in Deutschland sind drei schwarze Punkte auf
gelbem Grund, in Polen ist es nicht besonders bekannt.

Spokojnie, to ja, Ewa. Zaraz odkryję kołdrę i zmienimy piżamę.
Ganz ruhig, das bin ich, Eva. Gleich werde ich die Bettdecke
runterziehen und wir werden den Schlafanzug wechseln.

Podać Pani lupę do czytania gazety?
Soll ich Ihnen eine Lupe geben, damit sie die Zeitung lesen können?
Soll ich Ihnen ein Vergrößerungsglas für Zeitungslesen geben?



Powiem córce, żeby zamówiła wizytę u okulisty. 
Ich werde der Tochter sagen, dass sie einen Termin beim Augenarzt
vereinbaren soll.

Nie może Pani pracować w ogrodzie. Po operacji zaćmy trzeba się
oszczędzać – nie wolno się pochylać i trzeba unikać silnego światła
słonecznego.
Sie dürfen nicht im Garten arbeiten. Nach einer Kataraktoperation
muss man sich schonen – man darf sich nicht bücken und starkes
Sonnenlicht vermeiden.



To samoprzylepne, wypukłe naklejki, o różnej wielkości i
różnym stopniu wypukłości, dzięki którym możemy np.
oznaczyć na stole pole, w którym zawsze stawiamy
szklankę z piciem. Dzięki nim można także podzielić blat
w kuchni na obszary, na których stale znajdują się te
same przedmioty, oznaczyć na ścianach trasę do
pomieszczeń, zaznaczyć brzeg półki pod lustrem w
łazience. Są dostępne także naklejki o różnych
kształtach, którymi można znakować przyprawy, słoiki,
pojemniki, kosmetyki. Niektóre mają ostre,
fluoroscencyjne kolory, co dodatkowo pomaga osobom
słabo- i niedowidzącym.

Ułatwienia dedykowane osobom z problemami ze wzrokiem

Markierungspunkte / Klebepunkte - Naklejki orientacyjne



Kostka do gry dla niewidzących

Blindenwürfel

To grupa różnego rodzaju nakładek na
brzeg kubka, szklanki, garnuszka, które
poprzez sygnał dźwiękowy lub wibrowanie
dają znać, że pojemnik jest już napełniony.
Ułatwia osobom słabowidzącym
samodzielne przygotowanie napojów.

Getränke-Füllstandsanzeiger / Flüssigkeitsstand- Anzeiger 




