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Starość i jej negatywne skutki fizyczne oraz psycho-społeczne często
przytłaczają i zamykają seniora w klatce niepewności, lęku i zdezorientowania.
Człowiek, którego dotykają problemy niedołężności związane z wiekiem (m.in.
demencja) nie wie co ma robić, a jeszcze trudniej mu zrozumieć dlaczego
w ogóle wskazane byłoby zaangażowanie w jakąś czynność. Dojrzały wiek nie
tylko pogarsza funkcjonowanie organizmu w zakresie sprawności procesów
poznawczych i motoryki, pogarsza aktywność, ale także zakłóca wszystko
co wiąże się z uczestniczeniem tego człowieka w sieci socjalnej i prowadzenie
komunikacyjnej interakcji z innymi. Życie osoby starszej, która zaczyna
borykać

się

z

problemami

starości

oraz

demencją

związane

jest

z doświadczaniem strat w różnych obszarach życia. Jest to doświadczenie straty:
- własnej autonomii
- samodzielności
- sił i dotychczasowych umiejętności
- zdrowia
- statusu i pozycji społecznej
- poczucia własnej wartości
- uznania ze strony innych ludzi.
Doświadczanie strat sprawia iż senior odczuwa bezsilność i bezradność wobec
przytłaczającej rzeczywistości.
Optymalne warunki obejmujące takie elementy jak:
- cechy opiekuna
- pomieszczenie, w którym przebywa osoba starsza
- oddziaływania terapeutyczne

sprawiają, że senior podejmuje aktywność, chętnie wchodzi w interakcję
z innymi. Zostaje zredukowany lęk, niepewność oraz bezsilność.

ELEMENTY PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO

1. Cechy pracownika Dziennego Domu Senior+ w Czersku
-

umiejętność pracy w zespole, np. otwartość, komunikatywność

-

wiedza na temat problemów starości

-

zrozumienie potrzeb seniorów

-

autentyczna chęć poprawy jakości życia seniora

-

empatia

-

życzliwość

-

cierpliwość

-

opanowanie

-

pogoda

-

umiejętność kontrolowania emocji w kontakcie z uczestnikiem
oraz poprawnego ich odreagowywania

2. Pomieszczenie, w którym przebywają seniorzy
- jasne, zapewniające poczucie bezpieczeństwa
- bez zbędnych przedmiotów utrudniających poruszanie
- przedmioty bez ostrych kantów
- bezpieczne podłogi
- stałe miejsca do przechowywania podręcznych przedmiotów
- oznaczone drzwi do poszczególnych pomieszczeń z informacją
o zajęciach które się w nich odbywają

3. Stały program dnia

4. Cele oddziaływań terapeutycznych
- aktywizowanie obszarów które mają bezpośredni związek z biografią
uczestnika
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
- spowolnienie progresji i złagodzenie objawów początków otępienia
(usprawnianie pamięci, orientacji, spostrzegawczości i myślenia)
- utrzymanie tożsamości własnej osoby
- umożliwienie doznawania doświadczeń dających poczucie własnej
kompetencji i przeżycia sukcesu, zadowolenia z własnej aktywności,
co skutkuje wzmocnieniem zaufania do samego siebie i poczucia
własnej wartości
- utrzymywanie sprawności ruchowej i manualnej
- przeciwdziałanie wyobcowaniu i izolacji socjalnej
- redukowanie niepokoju i lęku
5. Formy oddziaływań terapeutycznych
- treningi sprawności umysłowej – ćwiczenia pamięci (krzyżówki, gry
słowne, gry stolikowe, karciane)
- udział seniora przynajmniej w niektórych etapach czynności,
składających się na codzienne życie, np. przygotowanie posiłku,
pomoc przy sprzątaniu, pielęgnacja ogrodu przed Domem,
- motywowanie seniora do regularnego zajmowania się choćby
najprostszym hobby, np. pielęgnacja kwiatów doniczkowych, robótki
ręczne, czytanie książek, prowadzenie kroniki, korzystanie z
- zajęcia apelujące do potencjału emocjonalnego, np. wspólne słuchanie
muzyki, wspólne śpiewanie, opowiadanie legend i baśni, czytanie
krótkich historyjek, wspominanie „dobrych starych czasów” połączone
z oglądaniem fotografii, zajęcia teatralne,

- rehabilitacja, ćwiczenia fizyczne, ruch, np. spacery, ćwiczenia
oddechowe i ruchowo-usprawniające, proste gry
- masaż
- prace manualne, uwzględniające np. porę roku, święta
- zacieśnianie więzi z innymi uczestnikami, np. wspólne obchodzenie
świąt, uroczystości, wspólne przebywanie w altance,
6. Zasady oddziaływań terapeutycznych
- zgodnie z rozpoznanymi w toku anamnezy zainteresowaniami
i potrzebami seniorów
- powtarzalność działań; powtarzanie i działania rutynowe ułatwiają
odniesienie sukcesu, a ponadto dają uczestnikowi zajęć poczucie
pewności i bezpieczeństwa
- sugerowanie czynności; seniora nie obciążamy dokonywaniem
wyborów, sugerujemy podopiecznemu czynność i zapraszamy do jej
realizowania
- dostosowanie czasu do wykonywanej czynności ponieważ dysponuje
on ograniczonymi możliwościami koncentracji
- modelowanie; zadanie do wykonania należy najpierw zademonstrować
seniorowi

zanim

przystąpi

on

do

samodzielnego

działania,

pokazywanie co i jak należy zrobić, zadanie musi składać się
z pojedynczych kroków, wyraźnie oddzielonych etapów
- właściwe komunikowanie się
- zindywidualizowany charakter oddziaływań- w zależności o stanu
psycho-fizycznego.
Oddziaływaniom terapeutycznym towarzyszy uznanie emocji, wczuwanie się
w sytuację i wchodzenie w świat wewnętrznych przeżyć seniora.

Sposoby

komunikowania

się

pracownika

z

seniorem

oparte

są na następujących technikach walidacyjnych, opracowanych przez Naomi
Feil:
- „centrowanie” – czyli otwarcie się bez uprzedzeń i bez żadnych założeń na
sytuację wytworzoną przez rozmówcę
- pytania eksplorujące – stawiane w taki sposób, aby nie wzbudzały poczucia
zagrożenia; zaczynają się one od słów: kto?, co?, gdzie?, kiedy?, jak?
- kontakt wzrokowy - szczery, osobisty, intymny
- wyraźne mówienie – miłym dla ucha, głębokim, zaangażowanym głosem
- powtarzanie tego co mówi rozmówca
- reminiscencja – aktualizowanie przeszłości poprzez mówienie o niej
i stawianie pytań jej dotyczących
- parafrazowanie – powtarzanie jądra wypowiedzi rozmówcy, z użyciem
tych samych, kluczowych pojęć
- wydobycie wieloznaczności ujawniającej się w wypowiedzi rozmówcy
(zwłaszcza kiedy używa on słów: coś, to, oni, on, itp.) a przez
to zrozumienie, jakie emocje nim powodują
- „lustrzane odbijanie” – zważanie na sygnały komunikacji niewerbalnej,
mowę ciała rozmówcy i przyjmowanie tej samej postawy, mimiki,
gestykulacji, rodzaju oddechu
- kontakt cielesny – przytulanie, dotykanie, głaskanie itd.
-

interpretacja
o podstawowym

zachowania
znaczeniu,

jako

wyrazu

nazwanie

tych

niespełnionych
życzeń

i

pozytywnych odpowiedzi na nie (a przynajmniej na ich część)

potrzeb
udzielanie

