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Kalusugan at kagalingan
ng matatanda sa ating
komunidad
Ang matatanda sa ating
komunidad ay maaaring
magtamasa ng mahusay,
makabuluhan at masaganang
pamumuhay. Ang kanilang
kalusugan at kagalingan
ay napakahalaga sa ating
lipunan, dahil ang matatanda
ay may taglay na kasaysayang
maipamamana sa mga
ibinabahagi nilang karanasan.
Kayang impluwensiyahan ng
ating mga magulang, lolo at
lola ang mga “minamahalaga”
ng bawat salinlahi sa
pagbabahagi ng kanilang
kaalaman at karanasan. Subalit
ang dunong na nakamit sa
pagtanda ay naaapektuhan
minsan ng lungkot at depresyon
dahil sa mga sanhi na gaya
ng pagkawala ng kalayaan at
pagsalalay ng sobra sa iba.
Ang polyeteng ito ay naglalayong
magbigay ng impormasyon
ukol sa ilang paraan upang
maunawaan ang mga hamon
sa kalusugan at kagalingan ng
matatanda sa ating komunidad.

Naghahandog ito ng praktikal
na payo sa matatanda at sa
kanilang mahal sa buhay ukol
sa pinakamahusay na paraaan
upang malampasan ang mga
balakid sa mabuting kalusugan
at kagalingan sa pagtanda, gaya
ng kalungkutan, pag-iisa at
depresyon..
Sa polyeteng ito, ilalahad
namin ang istorya nina
Anna at Sanji – dalawang
matatanda na napaglabanan
ang kalungkutan, pag-iisa at
depresyon, sa pamamagitan
ng aktibong paghahanap ng
paraan upang pagbutihin ang
kanilang buhay.
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anna
Si Anna ay 75 taong gulang
at dumayo sa Australya mula
sa Rusya mga 55 taon na ang
nakalipas. Siya ay mabuting
maybahay at laging napakaayos
ng kanyang bahay. Ang asawa ni
Anna na si George ay pumanaw
dalawang taon na ang nakalipas.
Mula noon, parang tuliro na
si Anna. Si George at Anna ay
nagsama ng 55 taon bilang magasawa at ngayong wala na si
George, pakiramdam ni Anna
ay nag-iisa na lamang siya. Ang
tatlong anak na babae ni Anna
ay sobrang abala sa trabaho at
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hindi niya nakikita ang mga ito
nang singdalas na nais niya. May
mga bagong kapitbahay si Anna,
ngunit hindi sila nagsasalita ng
Ruso. Wala siyang kumpiyansang
magsalita ng Ingles at kung
minsan, maraming araw na ayaw
makipag-usap ni Anna kaninuman.
Kahit pa sinusubukan niyang
panatilihing napakaayos ng
kanyang tahanan kamakailan ay
kumikirot ang arthritis ni Anna,
at nagiging mas mahirap na
gampanan ang lahat ng trabahong
bahay na dati niyang nagagawa.

Maraming matatanda ang
nangangamba sa pagsasarili.
Noong sila ay bata pa, maaaring
mas may kumpiyansa silang
lumabas ng mag-isa. Kahit
pa ang ilan ay nanirahan
na sa Australya ng matagal,
nalilimutan nila ang mga
tamang salitang gagamitin
kapag nakikipag-usap sa mga
tao kung hindi sila palagiang
nagsasalita ng Ingles.
Subalit, hindi lamang ang mga
balakid sa wika ang dahilan
kung bakit ang mga tao ay
nakakaramdam ng bahagyang
lungkot at pag-iisa. Kasama
sa ilang dahilan, ang takot sa
mga pagbabago sa lipunan sa
ngayon o ang mga hamon sa
pagreretiro. Ang mga takot sa
mga krimen na may kinalaman
sa mga tao ay kalimitang
“pinalala” ng media at sa
katunayan ay hindi naman ito

kasing-dalas
mangyari na gaya ng
inilalarawan ng media.
Ang pagreretiro sa trabaho ay
napakahirap, lalo na sa mga
matatandang lalaki. Nagtrabaho
sila nang husto sa buong buhay
nila at ngayong retirado na sila,
hindi na nila alam kung ano
ang gagawin nila sa kanilang
oras. Hinahanap-hanap nila
ang samahan ng kanilang mga
kaibigan sa trabaho at ang
perang dati nilang kinikita.
Naaapektuhan rin ang kanilang
pagpapahalaga sa sarili ng
pagpapahalagang dulot
ng kanilang pagiging tagahanapbuhay at bumubuhay
sa pamilya.
5

sanji
Si Sanji ay 69 taong gulang at
mula sa India. Dumating siya sa
Australya kasama ang kanyang
pamilya, 40 taon na ang nakalipas.
Si Sanji ay nagtrabaho sa isang
lokal na pagawaan sa loob ng 36
taon, kaya’t nang ipinaalam sa
kanya ng kumpanya na kailangan
na niyang magretiro sa edad na
65, nalungkot si Sanji. Hindi siya
naka-ipon ng maraming pera para
sa pagreretiro.
Ang mga kasama sa trabaho ni
Sanji ay mga Hindu rin, kaya hindi
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siya nahirapang makipag-usap sa
mga kasama sa trabaho. Hindi alam
ni Sanji kung ano ang kanyang
gagawin sa pagreretiro. Marami
siyang libreng oras at paminsanminsan rin ay kailangan niyang
humingi ng pera sa kanyang
mga anak, dahil hindi sapat ang
kanyang pensyon. Hinahanaphanap ni Sanji ang kanyang mga
kaibigan at nahihirapan siyang
makahanap ng mga bagong
kaibigan na nagsasalita ng Punjabi.

anna
Ang ganitong uri ng pagiisa at lungkot na nadarama
ng matatanda ay maaaring
humantong sa mas malaking
suliranin kung hindi ito
malulutas at masasagot ng
maayos. Maraming uri ang pagiisa, kasama na dito ang pagiisa sa kultura. Maaari nitong
maapektuhan ang matatanda
na may ibat-ibang pinagmulang
kultura at wika dahil sa
pagkawala o limitadong mga
kakayahan sa wikang Ingles.

Nagsimulang makadama ng
sobrang lungkot at pag-iisa si Anna
sa kanyang sariling tahanan. Wala
siyang makausap at minsan ay
takot na takot siyang lumabas ng
bahay. Nagsimula siyang magalit at
maghinanakit sa kanyang yumaong
asawa dahil iniwan siya nitong nagiisa at kadalasan ay kinakausap niya
ang larawan nito at ipinapalagay
niyang naiintindihan siya nito
at naririnig ang kanyang daing.
Natanto niya na ang sakit ay hindi
mawawala!
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sanji
Nag-umpisang magreklamo ang
kanyang asawa na nagkakalat
ng husto si Sanji sa bahay at
hindi tumutulong sa kanya na
panatilihing maayos ang tahanan.
Mahilig mamili ang kanyang asawa
kasama ang mga anak na babae at
si Sanji ay walang mapuntahan.
Makalipas ang ilang araw,
nagsimulang ma-depres si Sanji at
nagsimulang maglasing. Ikinagalit
ito ng husto ng asawa ni Sanji.
Nagsimula silang mag-away orasoras at nagsimula ring madama ni
Sanji ang kawalang-pag-asa – naisip
niya na mas mabuti pa kung patay
na siya!
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Maraming mga dahilan ang
depresyon at lungkot na
nadarama paminsan-minsan ng
ilang matatanda. Kasama dito
ang:
• Kayanin ang pagkawala

– ang pagkawala ng asawa o
pagkawala ng mga kaibigan

• Pagreretiro – maaaring
nakakapanibago
ang pagkakaroon ng
napakaraming libreng oras
• Pagkawala ng kalayaan

– mahirap tanggapin ang
pagiging pala-asa sa iba.

• Salapi, stress sa pamilya o

mga problema sa kalusugan.

• Mga balakid sa wika at

kultura: walang kakayahan o
ang hindi pagsasalita ng mga
apo ng wika ng lolo at lola ay
maaaring lumikha ng mga
balakid sa wika at kultura.

• Ang pagiging kasapi

Maaaring madama ng isang tao
na ang kultura ng Australya ay
ibang-iba sa kanyang “bansang
pinagmulan”. Ang ilan na
dumating dito noong sila ay mas
bata pa ay maaaring makadama

ng pagkawala ng kanilang
pagiging kasapi – maaaring
madama nila na sila ay hindi
kasapi sa Australya at hindi rin
sila kasapi sa kanilang bansang
pinanggalingan.
Ang mga bata ay lumalaking
hindi pala-asa sa iba at kalimitang
nadarama ng matatanda, lalo
na yaong nag-migrante dito at
nakaranas ng maraming hirap
sa pagpunta sa Australya, na sila
ay hindi na pinahahalagahan o
iginagalang.Ang kanilang mga
anak ay maaaring may ibang
“values”at nadarama ng mga
magulang na sila ay hindi na
pinahahalagahan.
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Minsan ang mga miyembro
ng pamilya ay nahihirapan
sa paglutas ng kanilang mga
sarili mismong suliranin
– halimbawa ang pagtatrabaho
at suliranin sa pera. Kadalasan
parang wala talaga silang
maibigay na panahon para
sa kanilang matatandang
kamag-anak. Minsan, hindi
nauunawaan ng kanilang
mga anak na kailangan silang
maging mas maaalalahanin,
mapagpasensiya at sensitibo
sa mga pangangailangan ng
kanilang mga magulang, lolo
at lola. Kailangang naroon sila
para sa matatanda at nakikinig
ng taimtim kahit pa hindi
sila madalas na sang-ayon sa
opinyon ng mga ito.
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Kung hindi lilipas ang nadaramang
lungkot, depresyon at pag-iisa ng
mga matatandang kamag-anak,
kailangang pag-isipan ng mga
miyembro ng pamilya ang paghingi
ng lunas para sa kanilang mga
mahal sa buhay.

sanji
Sa tingin ni Sanji hindi
makakatulong sa kanya ang
pagbisita sa doktor. Sa tingin niya
ay tapos na ang kanyang buhay!
Ang matatanda na nakadarama
ng depresyon, agam-agam
at lungkot ay kailangang
magsumikap na kausapin
ang kanilang mga kaibigan at

pamilya tungkol sa kanilang
nadarama. Dapat tandaan ng
mga miyembro ng pamilya na
maaaring ang matatanda ay
hindi hihingi ng tulong dahil
ayaw nilang maging pabigat.
Ang pamilya ang kailangang
gumawa ng unang hakbang
at kumuha ng impormasyon
tungkol sa mga alalay na grupo
para sa kanilang mga mahal sa
buhay. Mahalagang kilalanin
ng mga miyembro ng pamilya
na ang kanilang mga magulang
ay posibleng may depresyon at
huwag isipin na karaniwan ito
sa tumatanda.
Maaaring makatulong ang pari
sa lugar ninyo o ang community
service worker (nagseserbisyo
sa komunidad) – marami na
ngayong mga community
worker (tumutulong sa
komunidad) na nagsasalita ng

mga wika bukod sa Ingles, kaya
karamihan sa mga tao sa ating
komunidad ay maaaring humingi
ng tulong at maaaring makipagusap sa isang tao sa kanilang
sariling wika. Naiintindihan
rin ng mga community service
worker na nagsasalita ng
dalawang wika at nakakaintindi
ng dalawang kultura ang
pangangailangan ng ibat-ibang
kultura bukod sa wika. Kahit sa
umpisa ay parang nakakahiya
para sa isang tao na humihingi
ng tulong ang makipag-usap
sa taong hindi nito kilala ukol
sa kanyang nararamdaman,
makakatulong kung iisipin na
ang mga taong ito ay propesyonal
at lahat ng impormasyon ay
mananatiling pribado. Hindi tayo
dapat mahiya kung kailangan
nating humingi ng kaunting
tulong paminsan-minsan.
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Para sa matatandang
miyembro ng pamilya na
dumaranas ng suliranin sa
kalusugang pisikal, marami
ring mga natatanging serbisyo
sa kalusugan sa pangangalaga sa
matatanda at mga espesyalistang
health worker (tumutulong sa
kalusugan). Ang mga lokal na
serbisyong ito ay tumutulong
sa pagbubuo ng mga grupong
panglipunan, mga tulong sa
transportasyon at pagkilos,
gaya ng mga wheelchair
(silyang de gulong). Ang mga
lokal na sentrong pangkalusugan
sa komunidad ay may mga
empleyadong nagsasalita ng
ibat-ibang wika at may
makukuhang serbisyo ng
tagasaling-wika. Ang mga
serbisyong ito ay walang bayad.
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Maaaring ilapit kayo sa mga
serbisyong ito ng inyong lokal
na ospital, sentro ng kalusugan
sa komunidad, sentro ng
pagkukunang pang-migrante o
lokal na doktor. Maaari nilang
kausapin ang espesyalista o
nars na bisitahin kayo sa inyong
tahanan at tulungan kayong
makakuha ng pinakamahusay na
pangangalaga at alalay na akma
sa inyong pangangailangan.

Ang ilang matatanda ay
maaaring atubiling makipagusap sa mga doktor o mga
espesyalista sa pangangalaga ng
kalusugan dahil nangangamba
silang masabihan na kailangan
nilang pumasok sa bahaykalinga. Kadalasan mas nais
nilang manatili sa kanilang
sariling tahanan. Subalit,
karamihan sa mga serbisyong
ito ay naghahandog ng alalay
sa mga tao gaya ng paminsan-

minsang paghahatid ng pagkain
o pag-aakma ng disenyo ng
bahay, gaya ng paglalagay ng
rampa para sa mas madaling
pagkilos sa bahay. Mayroon
ding makukuhang tulong sa
mga gawain sa bahay upang
makapagpahinga naman ang
mga miyembro ng pamilya.
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Maraming mga praktikal na
bagay na makakatulong sa
matatandang may depresyon
upang malampasan nila ang
kanilang mga suliranin. Ang
paghingi ng tulong sa mga
kaibigan o pamilya sa mga bagay
na gaya ng transportasyon,
pamimili o paglapit sa kanila
sa mga lokal na grupo ay
makakatulong sa mga taong
nalulungkot o nalulumbay
upang malampasan ang kanilang
mga suliranin. Sa paglabaslabas at pakikipagkaibigan,
magsisimulang maging mas
positibo at may saysay ang
buhay.
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Ang pagiging aktibo sa lipunan,
kahit mahirap mang gawin
sa umpisa, ay makakatulong
ng husto sa pagpapagaan ng
pakiramdam ng mga tao. Ang
mga grupong panglipunan ay
masaya kung sama-samang
sumusubok sa mga bagong
pagkakaabalahan at tumatawa
ng husto. Sa pagsali sa isang
grupo na ang mga kasapi ay
ka-edad nila at pakikibahagi
sa mga kaaya-ayang gawain
ng grupo, mararamdaman ng
matatanda na sila ay kasaping
muli – dumaranas ng sigla sa
buhay at kaligayahan.

sanji
Sobrang na-depres si Sanji na
hindi na siya nakikipag-usap kahit
kangino at nananatili na lang siya
sa bahay nang buong araw. Nagalala ng husto ang kanyang asawa
sa kanya, kaya’t nagpasya itong
dumulog sa isang social worker
sa lokal na Migrant Resource
Centre (Sentro ng Pagkukunang
Pangmigrante). Ibinahagi sa kanya
ng social worker ang tungkol
sa natatanging grupo para sa
kalalakihan na nagtitipon bawat
linggo sa sentrong pangkomunidad
ng lokal na sanggunian. Ayaw
talagang pumunta ni Sanji dahil
hindi niya lubos maisip kung paano
nito mapapagaan ang kanyang
nararamdaman.
Sa bandang huli ay nagpasya si
Sanji na subukang sumali sa grupo.
Nagulat siya nang makita na

marami sa mga kalalakihan sa grupo
ang katulad rin niya at nagkaroon
siya ng mga bagong kaibigan.
Maraming mga bagong gawain
na maaring subukan at si Sanji ay
nahikayat na matuto ng mga bagong
pagkakaabalahan gaya ng paggawa
ng mga laruang kahoy na ipinagbibili
upang pagkakitaan ng grupo ng
kalalakihan. Ilan sa mga kalalakihan
sa grupo ay nagboboluntaryo rin sa
lokal na bahay-kalinga – Sinubukan
rin ito ni Sanji at nadama niya ang
sobrang kasiyahan sa pagtulong sa
mga taong nalulungkot, mahihina
at maysakit. Naiintindihan ni Sanji
kung ano ang nadarama nila dahil
kamakailan lamang ay ganoon rin
ang nadama niya. Nadama niya na
siya ay kailangan at mahalaga.
Makalipas ang ilang buwan, si Sanji
ay naging lider naman ngayon ng
grupo at may tungkuling bumuo
ng mga gawain para sa grupo.
Ang asawa naman niya ngayon ay
dumadaing na si Sanji ay sobrang
abala at hindi na siya nagkaroon ng
sapat na panahong makasama
si Sanji.
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anna
Si Anna ay pumunta sa kanyang
doktor upang humingi ng gamot
para sa kanyang mga suliranin
sa arthritis at pagtulog ngunit
labis siyang nahihiyang sabihin
sa doktor ang tungkol sa kanyang
nadaramang lungkot at depresyon.
Matapos nito, nag-alala ng husto
ang doktor kay Anna at dinalaw
siya sa bahay. Napuna ng doktor
na malungkot at depres si Anna
dahil halos ayaw siyang tingnan o
kausapin nito. Hindi siya kumakain
ng tama at nahulog ang katawan
nito.
Tinawagan ng doktor ang anak
na babae ni Anna at nagbigay
ng reperal sa lokal na pangkat ng
Aged Care Assessment (Pagtatasa
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sa Pangangalaga sa Matatanda).
Dumalaw sila sa bahay ni
Anna at kinausap siya sa Ruso
tungkol sa nararamdaman niya
at pinag-usapan ang mga paraan
na makakatulong sa kanyang
kalagayan. Nag-alala si Anna dahil
akala niya ay gusto siyang ipasok sa
bahay-kalinga. Nais niyang manatili
sa kanyang sariling tahanan.
Isinaayos ng Aged Care Assessment
Team (Pangkat na Nagtatasa sa
Pangangalaga ng Matatanda) ang
paglalagay ng mga rampa sa bahay
ni Anna. Sang-ayon si Anna na
magandang ideya ang mga rampa
dahil ang pag-akyat sa hagdan
ay kalimitang nagpapalubha sa
arthritis na nadarama niya sa
kanyang mga tuhod. Paminsanminsan ay nagpapahatid rin si
Anna ng pagkain sa bahay at naging
mga bago niyang kaibigan ang mga
naghahatid ng pagkain.

Ibinahagi sa anak na babae ni
Anna ang tungkol sa isang lokal
na grupong panglipunan na ang
mga kasapi ay ka-edad ni Anna.
Nagtatagpo sila bawat linggo sa
lokal na Senior Citizens Centre
(Sentro ng mga Matatandang
Mamamayan) at nagsasalita sila
ng Ruso. Sinusundo at hinahatid
pauwi si Anna ng pangkomunidad
na mini-bus bawat linggo para
makasali siya sa pagtitipon.
Nagkaroon si Anna ng maraming
kaibigan at nag-uusap sila tungkol
sa kanilang dating buhay sa
Rusya, kanilang pamilya at mga
masasayang alaala ng kanilang
mga mahal sa buhay.

Kinausap rin ng mga community
worker ang mga anak na babae ni
Anna kung paano sila makakatulong
sa pamamagitan ng pakikipagugnayan sa kanilang ina ng mas
regular. Madalas na salitan ang mga
anak ni Anna sa pagsasama sa kanya
sa mga natatanging pamamasyal ng
pamilya na kasama ang mga apo ni
Anna.
Mas masaya na si Anna ngayon.
Mayroon pa rin siyang mga
malulungkot na naiisip paminsanminsan, ngunit iniisip na lang
niya ang mga mabubuting bagay
sa kanyang buhay – ang kanyang
pamilya, ang kanyang bagong mga
kaibigan at ang mga mababait na
tao na tumutulong sa kanya bawat
linggo. Hindi na siya nalulungkot
at nalulumbay pa.
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Maraming mga pagkukunan
ng tulong at suporta na
makukuha para sa matatanda.
Ang mahalaga ay makuha ang
tamang suporta at impormasyon
at hindi mangiming humingi ng
tulong kung sa palagay ninyo ay
kailangan ninyo ito o ng inyong
mahal sa buhay.
Ang doktor ng inyong pamilya
ay makapagbibigay sa inyo
ng impormasyon tungkol
sa malawak na hanay ng
pangangalaga na pangtahanan
o pangkomunidad, ng
espesyalistang kalusugan at
kapakanang pangkomunidad at
ng mga alalay na serbisyo para
sa matatanda sa inyong lugar.
Hindi na ninyo kailangan ng
reperal ng doktor upang makuha
ang ganitong mga serbisyo.
Kahit sino ay maaaring gumawa
ng reperal, maging kayo man.
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Ang inyong lokal na community
worker ay makapagbibigay
sa inyo ng payo tungkol sa
dagdag na impormasyon at
maaari rin kayong humiling
ng makakausap na nagsasalita
sa wikang pinili ninyo. Kung
nais ninyo ng karagdagang
impormasyon tungkol sa mga
Aged Care Services (Serbisyo sa
Pangangalaga ng matatanda)
o nais ninyong kumunsulta sa
isang taong nagsasalita ng inyong
wika tungkol sa kalusugan at
kapakanan ng matatanda, maaari
kayong makipag-ugnayan sa
Transcultural Mental Health
Centre (Transkultural na Sentro
para sa Kalusugang Pangkaisipan)
sa Sydney sa 02 9912 3850.

Ang kalusugan at kapakanan ng matatanda sa ating
komunidad ay binubuo ng mga libreto at audiocassette na makukuha sa sumusunod na mga wika:
Arabo, Kroasyan, Ingles, Griyego, Indones, Italyano,
Espanyol, Intsik, Polish, Tagalog at Biyetnames.

Ang mga kopya ay makukuha sa:
Resources Officer
Transcultural Mental Health Centre
Locked Bag 7118
Parramatta NSW 2124 Australia
Tel: (02) 9912 3850 (durante l’orario di ufficio)
www.dhi.health.nsw.gov.au/tmhc

