Z życia i wiary

Sięgnij po zdrowie
Dobra ﬆarość
„Starość to obydliwy deser podany po doskonałym posiłku.”
Stephen King, „Bezsenność”
„A i ﬆarość bywa żwawa, wżdy wiek młody
ma swe prawa.”
Aleksander Fredro, „Zemﬆa”
Życie łowieka jeﬆ procesem wieloetapowym
i nie powinno budzić wątpliwości, że zayna się
w momencie poęcia, choć wzbudza to pewne
emocje, do chwili śmierci. Starość jeﬆ najęściej
tym etapem, który końy ziemskie życie i w pewnym sensie jeﬆ pedsionkiem śmierci. Organizm
ludzki zmienia się w trakcie całego życia popez
fizjologine procesy umożliwiające doraﬆanie
i dojewanie. Te same procesy prowadzą do ﬆarości. Staenie organizmu w sensie biologinym
w osób powolny zayna się już po urodzeniu,
choć może się to wydawać niemożliwe i zaskakujące.
Po ukońeniu 30 roku życia proces ten ulega
znanemu pyieszeniu i, nieﬆety, nie ulega
wyhamowaniu. Procesy ﬆaenia się dotykają
wszyﬆkich organów i naądów. Mięśnie dotąd
jędrne i rężyﬆe zaynają tracić masę, siłę i wytymałość. Ruchy są mniej rawne i elaﬆyne,
a nawet niezdarne. Serce z upływem lat zayna
tracić swoją wydolność. Ściany nayń krwionośnych grubieją i sztywnieją, owalniając pepływ krwi i tym samym groźnie podnosząc ciśnienie. Mniej efektywnie pebiega proces trawienia,
a subﬆancje toksyne nie są już tak rawnie
neutralizowane i usuwane z organizmu. Stawy tracą elaﬆyność i sztywnieją, a osłabione i odwapnione kości zaatakowane procesem oﬆeoporozy
wypaają dotąd wyproﬆowaną dumnie sylwetkę
i ęściej się łamią. Układ immunologiny peﬆaje być w pełni wydajny, co prowadzi do ęﬆszego
zapadania na różne choroby i infekcje.
Na ﬆarość nie tylko zmienia się wygląd
zewnętny, ale to proces ogromnych zmian
w psychice i relacjach ołenych. W jaki osób
zmienia się umysł łowieka w ﬆarości, pisałem
w popednich numerach, omawiając ﬆaejący się
mózg. Tym razem chciałbym pedﬆawić ﬆarość w
ujęciu ołenym. A niewątpliwie ołeeńﬆwo
się ﬆaeje i to widać w rodzinach, w szpitalach,
na ulicach. Paradoksalnie ogromny wpływ niewątpliwie ma w tej kweﬆii medycyna, bo to dla-
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tego wiele chorób
ﬆaje się ulealnych,
a wydolność ﬆaejącego
organizmu
poprawiana jeﬆ ﬆosowaniem różnego
rodzaju leków. Nasi
rodzice żyją dłużej
niż nasi dziadkowe
y
pradziadkowie i to jeﬆ wynik
poprawy
sytuacji
ekonominej i ołenej, ale pede
wszyﬆkim doﬆępu
do ochrony zdrowia.
Medycyna poﬆega
osobę ﬆarszą jako kogoś, kto wymaga szególnej
opieki i ecyfinego poﬆępowania. Wyodrębniono ecjalizację dedykowaną osobom ﬆarszym.
Geriatria jako dziedzina medycyny zajmująca
się schoeniami wieku podeszłego wywodzi się
z chorób wewnętnych, ale obecnie obejmuje
również inne zagadnienia związane ze schoeniami wieku podeszłego, ujmując łowieka ﬆarszego
całościowo, łąąc z interną zagadnienia z medycyny rodzinnej, neurologii, psychiatrii y psychologii. Dlaego właśnie tak?
Pacjent ﬆaje się geriatryny z medynego
punktu widzenia, gdy ukońy 65 lat. Wtedy to
najęściej wyﬆępuje cały szereg nakładających
się na siebie chorób, które pebiegają odmiennie
i nietypowo u osób ﬆarszych. Lub peciwnie,
wyﬆępują schoenia typowe dla okresu ﬆarości,
które weśniej pojawiają się adko.
Staejący się organizm jeﬆ bardziej wrażliwy,
inaej reaguje, a objawy chorobowe mogą być całkowicie odmienne niż u ludzi młodszych. Leenie
geriatryne to także poprawa rawności ruchowej, mobilizacja do samoobsługi oraz maksymalne
hamowanie pogłębiającej się niepełnorawności.
Niejednokrotnie to jednoeśnie walka z wieloma
chorobami, ale też linymi powikłaniami wynikającymi z niewłaściwego leenia y niedoﬆosowaniem odpowiedniej dawki albo też peoenie
interakcji między lekami, które pyjmowane są
ęﬆo w znanych ilościach, bo pepisywane
pez różnych ecjaliﬆów. Geriatra jeﬆ w ﬆanie
sama tymać nad tym kontrolę.
Reasumując, głównym założeniem geriatrii jeﬆ
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Z życia i wiary
„dodać więcej lat do życia i więcej życia do lat”.
Dla osoby ﬆarszej wyznanikiem zdrowia jeﬆ
pede wszyﬆkim utymanie niezależności i bycie
w pełni samodzielnym. Zależność od pomocy osób
drugich prowadzi do fizynej i psychinej niedołężności.
Kondycja psychina osób ﬆarszych w dużej
miee zależy od młodego pokolenia. Senioy wypychani są poza margines życia ołenego. Częﬆo ﬆają się ciężarem y peszkodą w realizowaniu życiowych planów swoich dzieci y wnuków.
A to z kolei nasila i eskaluje rodzinne konikty. Zapominamy, że ludzie ﬆarsi mają to, ego nam nieraz tak bardzo brakuje. To życiowa mądrość, której
nie ma się w wieku 20, 30, a nawet 40 lat.
Młodsze pokolenie ęﬆo tę mądrość ignoruje
i nie chce z niej koyﬆać. A jeﬆ to szególny rodzaj wiedzy, nie do nauenia, nie do znalezienia
w wyszukiwarkach internetowych y poalach.
To suma pewnych doświadeń, na którą składają się odniesione sukcesy, ale także popełnione
błędy. Koyﬆając z mądrości osób ﬆarszych, sami
możemy popełnić ich trochę mniej, musimy jednak
zrozumieć, z jak ogromnym potencjałem mamy do
ynienia. Tymasem na ludzi w podeszłym wieku patymy zazwyaj z perektywy nie zawsze
pychylnej, denerwujemy się, że ciągle egoś od
nas chcą, a nie cieszymy się, że coś mogą nam cennego i waościowego pekazać.
Starość to niewątpliwie trudny okres w życiu,
ęﬆo prowadzi do izolacji, wycofania y samotności. Coraz więcej obecnie mówi się o singularyzacji, yli o samotnym mieszkaniu osób
ﬆarszych. Innym problemem jeﬆ feminizacja
ﬆarości z samotnymi, zagubionymi emerytkami
zamkniętymi w swoich erech ścianach. Feno-
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men rodzin wielopokoleniowych zanika z powodu
wygodnictwa, ale też presji ołenej na młode
pokolenie. Patąc na ﬆarsze osoby wokół siebie,
zawsze powinniśmy róbować sobie wyobrazić,
jak sami chcielibyśmy być w tym momencie życia
potraktowani.
Tymasem dobra ﬆarość polega nie tylko na
akceptacji upływu asu, ale uświadomieniu, że
ﬆarość jeﬆ ymś normalnym, że nie da się jej
uniknąć. Owszem, ma ona swoje ogranienia, ale
każdy wiek je ma. Starość to nie tylko pomarszona twa i siwe włosy. Z peprowadzonych pez
naukowców z USA badań wynika, że dobre samopoucie i zadowolenie z życia wzraﬆa w ﬆarszym
wieku i nie jeﬆ to zależne od dobrej lub złej kondycji fizynej. Seniorów cechuje również bardziej
pozytywne widzenie świata i lepiej radzą sobie
z opanowywaniem emocji.
Poﬆeganie ﬆarości jedynie pez pryzmat
poﬆępującego niedomagania fizynego w porównaniu z idealizowaną młodością jeﬆ jednoﬆronne,
tendencyjne i nierawiedliwe.
Tak się złożyło, że jak ﬆarość jeﬆ oﬆatnim etapem ludzkiego ziemskiego iﬆnienia, tak ten numer
e-Wao końy kolejny etap asopisma. Czy to
znay, że po nim już nic nie naﬆąpi? Tego nie
wiem. Dziękuję Redakcji za możliwość pisania, ale
pede wszyﬆkim za warcie i motywację pez te
prawie 18 lat i dziękuję wszyﬆkim ytelnikom za
ciepłe słowa zachęty. Do zobaenia!
Adrian Kotas
„Tekﬆ pochodzi z oﬆatniego numeru e-asopisma „Wao”, które jeﬆ doﬆępne w całości bezpłatnie na www.wao.cme.org.pl”.
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