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Zdrowie i dobre
samopoczucie osób starszych
w naszym społeczeństwie
Osoby starsze w naszym
społeczeństwie mogą cieszyć
się wartościowym i pełnym
wrażeń życiem. Ich zdrowie
i dobre samopoczucie jest
niezmiernie ważne dla
naszego społeczeństwa,
ponieważ ich przeżycia to
klucz do naszego dziedzictwa
historycznego. Nasi
rodzice i dziadkowie mają
wpływ na system wartości
każdej generacji poprzez
dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem. Na
możliwość przekazywania
wiedzy i doświadczenia
następnym generacjom może
jednak w starszym wieku
wpłynąć samotność i depresja
wynikające z przyczyn takich,
jak utrata niezależności i
zwiększające się poleganie na
innych.
Celem tej broszury jest
dostarczenie informacji na
temat zrozumienia trudności
związanych ze zdrowiem

i dobrym samopoczuciem
osób starszych w naszym
społeczeństwie. Oferuje ona
praktyczne porady osobom
starszym i ich bliskim na
temat najlepszych sposobów
na zachowanie dobrego
zdrowia i samopoczucia w
starszym wieku i zapobieganie
samotności, izolacji i depresji.
Opowiadamy w tej broszurze
historie Anny i Jana– dwojga
starszych ludzi, którzy pokonali
samotność, izolację i depresję
podejmując aktywne kroki w
celu polepszenia swojego życia.
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anna
Anna ma 75 lat i przyjechała
do Australii z Polski 55 lat
temu. Jest dumną gospodynią
i prowadzi bardzo czysty dom.
Mąż Anny, Franciszek zmarł
dwa lata temu i od tego czasu
Anna czuje się zagubiona.
Franciszek i Anna byli
małżeństwem przez 55 lat, a
teraz, gdy go nie ma, Anna czuje
się bardzo samotna. Córki Anny
nie mają czasu, sa zajęte pracą i
Anna nie widuje ich tak często,
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jak by tego chciała. Ma nowych
sąsiadów, ale oni nie mówią po
polsku. Annie brak pewności
siebie w rozmowie po angielsku
i czasami nie rozmawia z nikim
przez wiele dni. Chociaż bardzo
się stara prowadzić czysty dom,
dokucza jej reumatyzm i coraz
trudniej jest jej wykonywać
prace domowe tak, jak to dawniej
robiła.

Wiele starszych osób
odczuwa niepokój, gdy
są sami. W młodości mamy
zazwyczaj więcej pewności
siebie, aby gdzieś pójść
samemu. Nawet jeśli ktoś
mieszka w Australii od
dłuższego czasu, może
zapomnieć słowa, których
należy użyć w rozmowie z
ludźmi, jeśli nie mówi często
po angielsku.
Bariera językowa nie jest
jednak jedyną przyczyną, z
powodu której ludzie czują się
samotni i odizolowani. Inne
przyczyny to obawa przed
zmianami w dzisiejszym
społeczeństwie lub trudności
związane z przejściem na
emeryturę. Obawy przed
przestępstwami są często
podsycane i wyolbrzymiane
przez środki masowego
przekazu i w rzeczywistości
nie występują tak często, jak
jest to przedstawiane.

Przejście na emeryturę
może być bardzo trudne,
zwłaszcza dla mężczyzn.
Pracowali ciężko przez całe
życie a teraz, gdy przeszli
na emeryturę, nie wiedzą
co robić z wolnym czasem.
Brakuje im towarzystwa
z pracy oraz zarabianych
uprzednio pieniędzy. Utrata
poczucia ważności jako
finansowej głowy rodziny lub
tzw. żywiciela może również
wpłynąć na obniżenie ich
poczucia własnej godności.
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JAN
Jan ma 69 lat i pochodzi z
Polski. Przyjechał do Australii
z rodziną 40 lat temu. Jan był
zatrudniony w lokalnej fabryce
przez 36 lat i gdy zostal
poinformowany w wieku
65 lat, że musi przejść na
emeryturę, był zawiedziony.
Nie zdołał zaoszczędzić
pieniędzy na emeryturę.
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Koledzy w pracy Jana byli
również Polakami więc
mógł rozmawiać z nimi bez
trudności. Jan nie wie, co robić
na emeryturze i ma mnóstwo
wolnego czasu. Czasami musi
prosić swoje dzieci o pieniądze,
ponieważ jego emerytura nie
jest wystarczająca. Brakuje
mu kolegów i ma trudności z
nawiązaniem nowych znajomości
z ludźmi mówiącymi po polsku.

Izolacja i osamotnienie
odczuwane przez osoby
starsze może doprowadzić
do większych problemów,
jeśli nie zostaną rozpoznane
i pokonane. Izolacja może
przyjąć wiele form włącznie
z izolacją kulturową. Może
ona dotknąć osoby o różnym
kulturowym i językowym
pochodzeniu z powodu
ograniczonej znajomości
języka angielskiego lub jej
utraty.

anna
Anna zaczęła się czuć bardzo
samotna i odizolowana we
własnym domu. Nie miała z
kim porozmawiać i czasami
bała się wyjść z domu. Zaczęła
odczuwać gniew i urazę do
swojego zmarłego męża za to, że
ją zostawił samą i często łapała
się na tym, że rozmawia z jego
zdjęciem i wyobraża sobie, że
on rozumie ją i jej ból. Myślała
rownież, że ból ten nigdy nie
ustąpi!
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JAN
Żona Jana zaczęła narzekać,
że robi za dużo bałaganu i nie
pomaga jej w utrzymywaniu
porządku w domu. Ona lubiła
chodzić na zakupy z córkami,
a Jan nie miał dokąd pójść. Po
jakimś czasie Jan poczuł się
przygnębiony i zaczął dużo pić.
To wprowadzało żonę Jana w
gniew. Zaczęli się ciągle kłócić
z tego powodu i Jan poczuł się
niepotrzebny i zaczął nawet
myśleć, że byłoby lepiej, gdyby
nie żył!
8

Na uczucie depresji i
samotności odczuwane
od czasu do czasu przez
starszych ludzi wpływa
wiele czynników. Należą do
nich:
• Utrata małżonka lub
przyjaciół
• Przejście na emeryturę i
związana z tym nadmierna
ilość wolnego czasu
• Utrata niezależności
i trudności z
zaakceptowaniem
polegania na innych

• Ograniczenia finansowe.
• Stresy rodzinne i problemy
zdrowotne
• Bariery kulturowe lub
językowe pomiędzy
pokoleniami, na przykład
wnuki mogą nie mówić po
polsku.
• Poczucie przynależności.
Kultura australijska różni się
od kultury polskiej. Niektórzy
ludzie, którzy przyjechali tu

w młodości tracą na starość
poczucie przynależności i
czują się obco zarówno w
Australii jak i w Polsce.
Dzieci stają się niezależne
w miarę dorastania, a
osoby starsze zwłaszcza
te, które wyemigrowały
tutaj i doświadczyły wielu
niewygód, aby przyjechać
do Australii, mogą się czuć
niedoceniane i nie szanowane.
Dzieci mają inne wartości
i rodzice mogą odczuwać
utratę ich uznania.
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Czasami członkowie
rodziny czują, że mają
wystarczająco dużo własnych
problemów – na przykład z
zatrudnienem lub finansami
i nie mają czasu, aby go
poświęcić swoim starszym
krewnym. Czasami dzieci
nie zdają sobie sprawy
z tego, że powinny być
bardziej troskliwe, cierpliwe
i poświęcać więcej uwagi
potrzebom rodziców lub
dziadków. Powinni wspierać
ich i słuchać uważnie nawet,
jeśli nie zawsze zgadzają się z
opiniami starszego pokolenia.
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Jeśli uczucie samotności,
depresji i izolacji u osób
starszych nie ustępuje,
członkowie rodzin powinni
rozważyć udanie się do
lekarza pomoc.

JAN
Jan nie wierzył, że wizyta u
lekarza mu pomoże. Myślał,
że jego życie już i tak dobiegło
końca!
Osoby starsze, które cierpią
na depresję, odczuwają
niepokój lub samotność

powinny porozmawiać
o tym, jak się czują ze
swoimi znajomymi lub
rodziną. Członkowie ich
rodzin powinni pamiętać,
że starsi ludzie mogą nie
prosić o pomoc, ponieważ
nie chcą być ciężarem.
Rodzina może być zmuszona
do zdobycia informacji
o grupach wsparcia w
imieniu swoich bliskich.
Ważne jest, aby członkowie
rodziny zdali sobie sprawę
z tego, że ich rodzice lub
dziadkowie mogą cierpieć
na depresję i nie postrzegać
jej jako naturalnego procesu
starzenia się.

Miejscowy ksiądz lub
pracownik społeczny
mówiący po polsku może
służyć pomocą. Obecnie wiele
usług dla ludzi starszych
jest świadczonych w języku
polskim. Początkowo
osoba szukająca pomocy
może się czuć zażenowana
rozmową z obcym na temat
swoich uczuć. Należy jednak
pamiętać, że są to ludzie
przygotowani zawodowo
i wszystkie informacje
są traktowane poufnie.
Nie powinniśmy się czuć
zażenowani od czasu do
czasu prosząc o pomoc.
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Ludzie starsi z problemami
zdrowotnymi mogą się
zwrócić o pomoc do
specialnych, przeznaczonych
dla nich służb zdrowia.
Usługi te pomagają
organizować grupy
społeczne, transport, sprzęt
ułatwiający poruszanie się
taki, jak wózki inwalidzkie.W
lokalnych ośrodkach opieki
zdrowotnej zatrudnieni są
pracownicy, którzy mówią po
polsku. Są również dostępne
bezpłatne usługi tłumacza.
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Rejonowy szpital, społeczny
ośrodek zdrowia, ośrodek
pomocy imigrantom lub
rejonowy lekarz mogą
pomóc w znalezieniu
potrzebnych usług. Mogą
oni też zorganizować
wizytę domową specialisty
lub pielęgniarki oraz
zorganizować dostęp do jak
najlepszej opieki i pomocy
odpowiadniej do potrzeb.

Niektórzy starsi ludzie mogą
nie chcieć rozmawiać z
lekarzami lub specjalistami
służby zdrowia, ponieważ
boją się usłyszeć, że powinni
pójść do domu opieki. Często
chcą pozostać we własnym
domu. Jednak wiele z tych
usług oferuje pomoc w domu,

jak na przykład dostarczanie
posiłków lub wykonywanie
modyfikacji takich, jak rampy,
które ułatwiają poruszanie
się. Możliwe jest również
uzyskanie pomocy w pracach
domowych, aby zwolnić
członków rodziny i pozwolić
im odpocząć.
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Jest wiele praktycznych
rzeczy, które mogą pomóc
starszej osobie cierpiącej
na depresję przezwyciężyć
problemy. Poproszenie
rodziny lub znajomych o
pomoc z transportem, w
zakupach lub w nawiązaniu
kontaktu z lokalną grupą
towarzyską może pomóc
przezwyciężyć problemy
ludziom, którzy czują się
samotni lub smutni. Dzięki
wychodzeniu z domu i
nawiązywaniu nowych
znajomości ich życie może
nabrać celu i mogą poczuć się
o wiele lepiej.
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Utrzymywanie aktywnego
życia towarzyskiego często
pomaga ludziom poczuć się
lepiej, chociaż początkowo
może się to wydawać trudne.
Grupy towarzyskie mogą
świetnie się razem bawić,
próbując nowe hobby i dużo
się śmiejąc. Uczestnicząc w
spotkaniach grupy ludzi w
tym samym wieku i biorąc
udział w przyjemnych
imprezach, starsi ludzie
mogą odnaleźć poczucie
przynależności – poczuć
radość i zapał do życia.

JAN
Jan cierpiał na depresję do tego
stopnia, że wcale już z nikim
nie rozmawiał i siedział w
domu przez cały czas. Jego żona
tak bardzo się o niego martwiła,
że zdecydowała poradzić się
pracownika społecznego z
lokalnego Ośrodka Pomocy
Imigrantom. Pracownik ten
poinformował ją o grupie
dla mężczyzn w ośrodku
społecznym przy lokalnym
zarządzie. Jan nie chciał tam
pójść, ponieważ nie rozumiał,
jak uczestniczenie w zajęciach
grupy mogło mu porawić
samopoczucie.
W końcu jednak zdecydował
się spróbować uczestniczyć w
zajęciach grupy. Bardzo się
zdziwił, gdy się zorietował, że
wielu mężczyzn w tej grupie

było bardzo
podobnych do niego i
nawiązał wiele nowych
znajomości. Było tam
wiele różnych zajęć i Jan
zaczął rozwijać nowe
zainteresowania, na przykład
robienie drewnianych zabawek,
które były sprzedawane, aby
zebrać pieniądze na grupę dla
mężczyzn. Niektórzy mężczyźni
w grupie pracowali również
jako wolantariusze w lokalnym
domu opieki. Jan również tego
spróbował i przekonał się, że
pomaganie ludziom samotnym,
słabym i chorym sprawiało
mu dużo przyjemności. Jan
rozumiał, jak oni się czują,
ponieważ nie tak dawno to
samo odczuwał, a teraz czuł
się potrzebny i ważny.
Parę miesięcy później Jan
został liderem grupy i jest
odpowiedzialny za organizowanie
zajęć grupy. Jego żona narzeka, że
jest zbyt zajęty i że ona go teraz
nigdy nie widuje!
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anna
Anna poszła do lekarza po
lekarstwo na reumatyzm i
problemy ze snem, ale wstydziła
się powiedzieć lekarzowi o
swoim samopoczuciu. Lekarz
zaczął się o nią martwić i
odwiedził ją w domu. Zauważył,
że jest samotna i w depresji,
ponieważ prawie wcale nie
chciała na niego patrzeć ani z
nim rozmawiać. Nie odżywiała
się prawidłowo i bardzo schudła.
Lekarz zazwonił do córki
Anny i wypisał skierowanie do
Zespołu Opieki Geriatrycznej.
Pracownicy zespołu przyszli
do domu Anny i porozmawiali
z nią po polsku na temat jej
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samopoczucia i przedstawili
różne możliwe sposoby na
polepszenie jej sytuacji. Anna
martwiła się, bo myślała, że będą
chcieli wysłać ją do domu opieki,
a ona chciała zostać w swoim
własnym domu.
Zespół Opieki Geriatrycznej
zorganizował budowę specjalych
ramp w domu Anny. Anna
przyznała, że rampy to dobry
pomysł, bo chodzenie po
schodach często powodowało
pogarszanie się reumatyzmu w
jej kolanach. Anna zdecydowała
się na posiłki dostarczane do
domu od czasu do czasu i
nawiązała nowe znajomości z
osobami, które je dostarczają.

Córka Anny dowiedziała
się o grupie towarzyskiej dla
starszych ludzi, którzy byli w
wieku Anny, mówili po polsku
i spotykali się co tydzień w
lokalnym Ośrodku Seniorów.
Mikrobus co tydzień zabiera
Annę do ośrodka i przywozi
ją spowrotem, aby mogła
uczestniczyć w spotkaniach
grupy. Anna nawiązała nowe
znajomości i rozmawiają teraz o
dawnym życiu w Polsce, swoich
rodzinach i miło wspominają
swoich bliskich.

Pracownik społeczny
porozmawiał również z córkami
Anny o tym, w jaki sposób
one mogą pomóc poprzez
utrzymywanie regularnego
kontaktu z matką i teraz często
na zmianę zabierają Annę na
różne wycieczki rodzinne z jej
wnukami.
Anna jest teraz o wiele
szczęśliwsza. Nadal miewa
czasem smutne myśli, ale wtedy
stara się myśleć o dobrych
rzeczach w swoim życiu – swojej
rodzinie, nowych znajomych i
sympatycznych ludziach, którzy
pomagają jej co tydzień. Anna
nie jest już samotna ani smutna.
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Istnieje wiele form pomocy
i wsparcia dla starszych
ludzi. Ważne jest uzyskanie
odpowiedniej pomocy i
informacji. Nie należy bać się
poprosić o pomoc, jeśli uważasz,
że może być potrzebna tobie lub
twoim bliskim.
Lekarz rodzinny może udzielić
informacji na temat szerokiego
zakresu opieki domowej i
społecznej, specjalistycznych
usług opieki zdrowotnej oraz
pomocy socjalnej dla osób
starszych w twoim rejonie.
Nie potrzebne jest skierowanie
od lekarza, aby otrzymać te
usługi. Każdy może udzielić
skierowania, łącznie z tobą.
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Lokalny pracownik społeczny
może udzielić więcej informacji
i zawsze można poprosić o
spotkanie z pracownikiem
mówiącym po polsku. W
celu uzyskania dodatkowych
informacji na temat Usług
Opieki nad Starszymi lub
konsultacji z osobą mówiącą
po polsku na temat zdrowia i
dobrego samopoczucia starszych
osób, można skontaktować
się z Międzykulturowym
Centrum Zdrowia Psychicznego
(Transcultural Mental Health
Centre) w Sydney pod numerem
02 9912 3850.

Broszury i kasety “Zdrowie i dobre samopoczucie
osób starszych w naszym otoczeniu” są dostępne
w następujących językach: arabskim, kroackim,
angielskim, greckim, indonezyjskim, włoskim,
hiszpańskim, chińskim, polskim, tagalskim i
wietnamskim.
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Transcultural Mental Health Centre
Locked Bag 7118
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