
 

Według kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), za osobę starszą uznaje się kogoś, 
kto skończył 60lat. Ta grupa wiekowa dzieli się na następujące kategorie: 

- Wiek trzeci (podeszły) 60-74 lat 

- Wiek czwarty (starczy) 75-89 lat 

- Wiek starszy (długowieczność) 90-99 lat 

- Wiek sędziwy powyżej 100lat 

Czym jest starzenie się ? 

• Proces obniżenia poziomu witalności życiowej, który obejmuje wszelkie zmiany 
fizyczne, jakie następują w trakcie życia jednostki 

• Zachodzące zmiany zachodzą na każdej płaszczyźnie : fizycznej, psychologicznej, 
funkcjonalnej i biochemicznej 

• Narządy i układy w ciele człowieka mają ograniczoną zdolność do adaptacji, a zasoby, 
które chronią nas w sytuacjach kryzysowych, stopniowo się wyczerpują, narażając na 
rozmaite schorzenia 

• Proces starzenia jest bardzo zróżnicowany 



Zróżnicowany proces starzenia 

● Niektórzy nawet po dziewięćdziesiątce cieszą się doskonałym zdrowiem i kondycją, 
zmagając się jedynie z drobnymi dolegliwościami.  

● Sytuacja odwrotna – ludzie w wieku 60-70 lat mogą zmagać się z ciężkimi 
schorzeniami i ich skutkami. W takim wypadku można mówić o patologicznym lub 
przyspieszonym starzeniu się  

● Wielopatologia – (schorzenie różnych narządów lub układów występujących 
jednocześnie). W starszym wieku borykamy się z dolegliwościami, które nagromadziły 
się w ciągu całego życia. Dlatego też, gdy osoba starsza zapada na daną chorobę lub 
doznaje złamania kości, przebieg choroby jest u niej inny niż u osoby młodszej i nie 
zawsze dochodzi do pełnego wyzdrowienia  

Zwykły i przyspieszony proces starzenia 

• Starzenie się zwykłe lub fizjologiczne ma związek wyłącznie z upływem czasu. 
Przyspieszone starzenie jest wynikiem skumulowanych zmian, spowodowanych przez 
określone schorzenia lub czynniki środowiskowe.  

• Jakiekolwiek procesy starzenia zwykłego i przyspieszonego przebiegają jednocześnie, 
można zastosować pewne środki profilaktyczne (obniżyć cholesterol, nie palić 
papierosów, unikać siedzącego trybu życia, otyłości itd.), aby spowolnić je i zapewnić 
sobie lepszą jakość życia 

  

Wiek chronologiczny i biologiczny 

• Wiek chronologiczny – wiek jednostki wyliczony jako ilość czasu, jaka upłynęła od 
chwili jej narodzin. To wiek w latach – ma on większe znaczenie społeczne i prawne 
niż wiek biologiczny 

• Wiek biologiczny – To wiek odpowiadający kondycji naszych narządów w porównaniu 
z normami określonymi dla poszczególnych grup wiekowych. Dlatego mamy tu do 
czynienia z pojęciem natury fizjologicznej. Wiek biologiczny danej osoby mówi nam 
więcej o procesach starzenia, przez jakie ona przechodzi.  



Zapobieganie starzeniu 

• Ruchliwy tryb życia – gimnastyka indywidualna, zbiorowa, czynny wypoczynek 

• Właściwe odżywianie – ważne jest nie tylko to, co się je, ale także, jak się je. Ludzie 
starsi powinni mieć stały rozkład posiłków, również dlatego, aby organizacja posiłków 
była jednym z elementów ich czynnego stosunku do życia. Posiłki właściwe powinny 
przeplatać się z wysiłkiem fizycznym, spacerem.  

• Czynna postawa psychiczna – starać się wykorzystać swoje dotychczasowa 
umiejętności. Uprawianie jakieś formy działalności społecznej, np. klub rencistów, w 
klubie seniora lub w jakich innych organizacjach 

• Zajęcia hobbistyczne, tzn. różne ulubione zajęcia rekreacyjne. Uprawianie tego 
rodzaju zajęć po przejściu na emeryturę zastępuje jak gdyby dotychczasową pracę 
zawodową. Najlepiej by te zajęcia były związane z ruchem i pracą umysłową.  

• Lektura książek i czasopism, chodzenie do teatru, słuchanie radia, oglądanie telewizji 
(najmniej wartościowa rozrywka dla osób starszych)  

• Utrzymanie kontaktów środowiskowych – seniorzy powinni znaleźć takie środowisko 
w  którym będą mogli przejawiać swoją aktywność życiową. Dla niektórych to 
rodzina, wnuki, prawnuki jednak doświadczenia wskazują na cenną role klubów 
seniora jako miejsce spotkań, wymiany towarzyskiej, życia kulturalnego i aktywności. 

Senior i dzieci – dzieci i senior 

Korzyści dla seniora 
• Stabilizacja stanu psychicznego i emocjonalnego, zwłaszcza w zakresie poczucia 

osobistej wartości oraz akceptowania siebie jako osoby w podeszłym wieku. 
Świadomość bycia potrzebnym w roli „babci” lub „dziadka” 

• Odzyskanie zadowolenia z życia dzięki wypełnianiu sensownych zadań adresowanych 
bezpośrednio do dziecka 

• Obecność dzieci w domu zasadniczo zmieniają atmosferę tego miejsca. Z kolei 
nastolatek dostarcza seniorowi impulsów, argumentów wymagających  
przepracowania, odpowiedzi i ustosunkowania się – senior integruje się z życiem „na 
zewnątrz” 

• Poglądy, uprzedzenia, myślowe schematy konfrontowane są z postawami i 
zachowaniami współczesnego dziecka i nastolatka. Senior uczy się partnerstwa , 
współpracy. Rezygnuje z poczucia wyższości wynikające z samego faktu bycia w 
zaawansowanym wieku. 

Korzyści dla dziecka  
• Przyjemność z przebywania z osobą, która ma zwsze czas dla dziecka i traktuje jego 

sprawy jako ważne 



• Słuchanie opowieści, historii, wspomnień, bajek, piosenek itd. Diametralnie 
różniących się od tego, czego dziecko doświadcza ma co dzień w domu rodzinnym, w 
przedszkolu, szkole, w gronie koleżanek i kolegów. 

• Kontakty z seniorami niezwykle rozwijają wyobraźnię i kreatywność dziecka, 
dostarczając impulsów przydatnych zarówno do rozwoju osobowości, jak i do 
lepszego wykorzystywania oferty edukacyjnej  

                Korzyści dla społeczeństwa 
• Niwelowanie pogłębiającego się odseparowywania od siebie poszczególnych grup 

społecznych. Przełamywanie postępującej izolacji dzieci i seniorów, dla których 
tworzone są coraz bardziej wyspecjalizowane instytucje oddzielające od normalnego 
życia, redukujące codzienna egzystencję do funkcjonowania tylko we własnym, 
wąskim świecie 

• Przywracanie elementarnej solidarności międzypokoleniowej. Przeciwdziałanie 
uprzedzeniom i negatywnemu postrzeganiu starości. Przywracanie seniorowi pozycji 
równouprawnionego człowieka w społeczeństwie.  


