Zdrowie i samopoczucie Seniorów w pandemii

RAPORT „Adamed dla Seniora”
oraz Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
Badanie jakościowe przeprowadzone przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej w dniach 7-22 grudnia 2020 roku.

Informacje o badaniu „Zdrowie i samopoczucie Seniorów w pandemii”
Badanie
przeprowadzono
w
formie
zunifikowanych,
pogłębionych
wywiadów
telefonicznych z 24 osobami.
Badanie miało na celu głębsze poznanie opinii
wybranych osób starszych na temat ich
samopoczucia, potrzeb oraz ogólnego stanu
wiedzy i zdrowia.
Niniejsze
badanie
jest
kontynuacją
poprzedniego badania ilościowego z III Q 2020
pt. „Zdrowie seniorów w pandemii”.
Badanie zostało przeprowadzone w IV Q 2020
roku.
Badanie jakościowe polegało na przeprowadzeniu
pogłębionych wywiadów z osobami po 60-tym r.ż.

Ankietowani według miejsca zamieszkania:
•
•
•

Wieś – 8 osób
Miasto do 100 tys. mieszkańców – 7 osób
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców - 9 osób

Informacje o badaniu „Zdrowie i samopoczucie Seniorów w pandemii”
W ankiecie wyróżniono 5 grup wiekowych:
•

60-65 lat – 9 osób

•

66-70 lat – 5 osób

•

71-75 lat – 5 osób

•

76-80 lat – 3 osoby

•

81 lat i więcej – 2 osoby

Ankietowani według płci:
17 kobiet kobiet
7 mężczyzn

PODSUMOWANIE BADANIA

Czego się dowiedzieliśmy podczas rozmów z Seniorami?
Dwadzieścia cztery osoby w wywiadach podzieliły się potrzebami i obawami, które towarzyszą
im od dziewięciu miesięcy z powodu pandemii. Najważniejsze z nich to:
Zdrowie
ü realna obawa o życie i zdrowie
ü pogorszenie zdrowia fizycznego (zmęczenie) oraz psychicznego (poczucie lęku, niepewności)
ü utrudniony dostęp do stacjonarnych wizyt u lekarza
ü brak wystarczającej wiedzy na temat darmowych leków 75+
ü częste przerwanie leczenia i badań profilaktycznych
Aktywność społeczna
ü tęsknota za rodziną, za kontaktem ze znajomymi
ü potrzeba powrotu do spotkań w klubach seniora, UTW itp. oraz do aktywności fizycznej

c.d. Czego się dowiedzieliśmy podczas rozmów z Seniorami?
Kondycja psychiczna
ü poczucie lęku i zagubienia
ü silny wpływ mediów na kondycję psychiczną (chaos informacyjny, negatywne informacje,
straszenie śmiercią)
ü ważna rola sąsiadów w ogólnej pomocy
ü zdrowie swoje i najbliższych jest dla Seniorów najważniejsze i o nie najbardziej się obawiają
ü silna potrzeba powrotu do „normalności” i prawdziwej nadziei budowanej na rzetelnych
informacjach o stanie epidemii
ü pojawiający się brak wiary, że „wszystko wróci do normy” z powodu braku rzetelnych informacji
o rozwoju i końcu epidemii

Jak się czują Seniorzy? - wybór odpowiedzi

ZDROWIE

Co jest dla Pani/Pana teraz najważniejsze?
Dla mnie nie ma teraz nic ważniejszego niż zdrowie moich bliskich i moje.
Martwię się, żeby nie
zachorować, niczego więcej
nie potrzebuję.

Dla mnie najważniejsze jest zdrowie.
Potrzeba mi więcej ruchu, gimnastyki,
basenu.

Bez dostępu do lekarzy specjalistów nie poradzę sobie już dłużej.
Najważniejsze dla mnie teraz jest dalsze leczenie mojej choroby.
Zdrowie jest dla mnie na
pierwszym miejscu.

Jak się Pani/Pan czuje fizycznie po tych ośmiu
miesiącach, czy bez zmian, czy lepiej a może gorzej?
Czuję się zdecydowanie gorzej, ale to
przez ten mój wiek i choroby. Poza
tym za dużo siedzę w domu.

Akurat miałam teraz cięższy
okres i nie ukrywam, że
troszkę gorzej czuję się
fizycznie.

Trochę przytyłem, bo tak człowiek nie ma teraz motywacji
do wychodzenia, a samemu w domu to nic nie robię.
Gorzej, bo nie mam bieżącego „przeglądu” moich dolegliwości
i czuję, że potrzebuję sprawdzić czy nie zmienić leków, a może
coś innego już się zaczyna dziać.
Trochę bardziej osłabiona, ale chodzę
na kijki i to mi rekompensuje.

Raczej gorzej, bo ciągle się martwię
i nie za bardzo mam ochotę na
zadbanie nawet o jedzenie.

Jak wygląda Pani/Pana dostęp do lekarzy specjalistów
od początku pandemii?
Ja to całkiem zrezygnowałam z wizyt kontrolnych. Ani u ginekologa nie byłam ani
u okulisty. Nie można się dodzwonić, żeby się zarejestrować a jak się pójdzie, to
tam tłumy, korytarze wąskie, nie wietrzone. Nikt, kto nie musi nie chodzi teraz na
kontrole do lekarzy. Można powiedzieć, że odpuściłam sobie jakiekolwiek leczenie
od początku pandemii.
Z moim lekarzem pierwszego kontaktu nie mam problemu.
Mogę się dodzwonić albo on oddzwania. Gorzej umówić się na
normalną wizytę, ale jak w październiku prosiłam, to teraz w
grudniu powiedział, że w styczniu się zgodzi normalną wizytę.
Nie mogę dzisiaj leczyć się swobodnie
na schorzenia, lekarze nie chcą
przyjmować na NFZ, ale już prywatnie
tak. Jest to sytuacja dla mnie zupełnie
niezrozumiała.

Nie chodzę do przychodni,
bo boję się covida.

Miałam zrobić badania u endokrynologa z
moją tarczycą, ale nie mogę się dostać. Od
września już nie mieli terminów na 2020 rok
a na 2021 rok nie przyjmowali jeszcze zapisów.
Nie wiem, jak mam teraz tam się dodzwonić,
bo telefon albo zajęty albo nikt nie odbiera.

c.d. : Jak wygląda Pani/Pana dostęp do lekarzy
specjalistów od początku pandemii?
Ja mam przebytą chorobę onkologiczną. Ostatni etap leczenia miałem przed
samym początkiem pandemii. Teraz potrzebuję raz na trzy miesiące zrobić
badania. Przekładali mi je, potem miałem na wrzesień, potem zadzwonili
i znów odwołali i nie mam do tej pory żadnego nowego terminu. To żywy
dramat.
To jest po prostu koszmar. Jestem pacjentem kardiologicznym. Mam by passy i powinienem mieć regularne
badania. Przez całą pandemię nie miałem żadnych, nawet EKG, o które prosiłem. Ciągle mi przekładają i odwołują.
Mój lekarz rodzinny dał mi skierowanie do innego kardiologa, ale tam nie mam szans się dodzwonić. Pojechałem
osobiście, ale nie ma terminów na ten rok, a na nowy rok jeszcze nie zapisują.
U nas w górach to nie ma problemu z
dostępem do specjalisty. Nasza
przychodnia jest mała a lekarz każdy,
do którego chodzę, mnie zna. Jak idę,
to na konkretną godzinę i wszystko
zabezpieczone przed covidem. Lekarz
w kombinezonie.

Wcześniej, przed pandemią, miałam regularne wizyty u okulisty
i diabetologa. Teraz przez ten cały okres nie miałam żadnej.
Wszystkie, które miałam poumawiane, odwołali. Chciałam sama
wiele razy się umówić, ale nie podnoszą telefonów albo ciągle
zajęte. W końcu mi się udało i zaproponowali mi teleporadę
u okulisty! Odmówiłam, bo to normalnie był chyba jakiś żart.

Czy zna Pan/Pani osoby, które dotychczas nie
korzystały z darmowych leków dla Seniorów w ramach
programu Leki75+?
Wiele osób nie może
skorzystać, bo ich leki
nie są refundowane.

Wszyscy korzystają, którzy mają taką możliwość,
ale leków darmowych jest mało. Wiele leków jest
bez recepty, które są zalecane przez specjalistów
(lekarzy), a te leki są bardzo drogie i są dużym
obciążeniem. Np. omega 3 (od okulisty),
co kosztuje 50 zł.

Największa bariera w dostępie do
tych leków jest po stronie lekarza,
przepisuje to, co chce. Ja przecież jako
pacjent nie znam się na tym.

Jedna z moich koleżanek
ma darmowe leki, reszta
nie ma.

Moja mama już skorzystała,
ale ma bardzo dobrego lekarza
rodzinnego i to dzięki niemu.

Czy Pan/Pani/osoby z otoczenia wiedzą, gdzie znaleźć
informacje na temat darmowych leków dla Seniorów?
Temat jest mało rozeznany
w naszym środowisku– należy globalnie
podjąć działania w tej kwestii.
W klubie seniora podczas rozmowy się dowiedziałam
o tym, komu przysługują leki 75+.

Nie wiem, jak znaleźć takie
informacje o darmowych lekach.
Myślę, że najlepiej szukać informacji
u lekarzy i w aptece.

Seniorzy wiedzą tyle, ile powiedzą im w aptece.
Czy mi wiadomo o lekach 75+?
Tak, wiadomo od lekarza i z apteki.
Chyba raczej Seniorzy nie wiedzą o tych lekach.
Skąd mają się dowiedzieć? Może ulotki albo
przez rodzinę?

Ja się zdaję na lekarza, bo ciężko
żebym mogła go przekonać, jak on
sam nie będzie wiedział, czy ma mi
takie leki przepisać.

Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy na temat
koronawirusa ?
Znam obostrzenia,
dezynfekcja,
maseczki, dystans.
Dużo czytam i czekam
na szczepionkę.

Czuję się oszukiwany, nie
jestem pewny tej wiedzy,
którą publikują media.

Orientuję się na tyle, co
słyszę w telewizji i radiu.

Generalnie rozmówcy określali swój poziom wiedzy jako dobry lub średni. Znają zasady związane z obostrzeniami
i podstawowe zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego.

KONTAKTY SPOŁECZNE

Czy uważa Pan/Pani, że obecna sytuacja epidemiologiczna
pozwala na organizację spotkań z seniorami?
Nie pozwala, nie brałbym udziału,
zdecydowałbym się może dopiero
jakby było mniej zakażeń.

Nie wziąłbym udziału, nie jestem
najlepszego stanu zdrowia i unikam
kontaktu z nieznajomymi osobami.

Niestety moja sytuacja nie pozwala mi wziąć
udziału, gdyż posiadam chorą starszą mamę, którą
się opiekuję. Unikam jakiegokolwiek ryzyka, żeby
jej nie narazić.

Zdecydowanie jestem przeciwna,
aby się teraz spotykać z innymi,
należy poczekać.

Nie, nie wziąłbym udziału w spotkaniu
na żywo, tylko online.

W jaki sposób można zachęcić seniorów do aktywnego
udziału w organizacjach i grupach senioralnych? Jakie
są największe bariery w zaangażowaniu w takie grupy?
To nie powinni być tylko
seniorzy. Jak są też
młodsi, to chętniej
przyjdziemy.

Teraz największą barierą jest koronawirus. Wszyscy się
boją, a szczególnie osoby starsze. Ciężko je przekonać,
do zaangażowania w aktywności, gdyż boją się
o własne życie i zdrowie.

Wycieczki, one zachęcają, bo
można gdzieś wyjechać, coś
zobaczyć, jak wcześniej nie było
czasu na to, to teraz można, jak
ta korona przejdzie.

Nie wiem, w jaki sposób można rekrutować
seniorów, a tym bardziej jak ich informować,
że coś się dzieje w okolicy. Może na sklepie
jakieś ogłoszenie, na przystanku.
Mało lokalnych informacji o możliwości
aktywnego udziału w takich organizacjach.
Jedną z barier jest brak funduszy na
działalność.

Jakie są największe bariery w zaangażowaniu seniorów
do uczestnictwa w grupach senioralnych, spotkaniach,
wykładach?
Zniechęca niezrozumiały język wykładowców,
zapożyczenia z obcych języków.
Barierą dla wielu osób jest niechęć do
bycia nowym, ale też strach przed
internetem, że sobie nie poradzę.

Przede wszystkim brakuje informacji o tym,
co gdzie się dzieje. Potrzebne są ulotki, bo
większość nie korzysta z internetu. Dobra jest
też „poczta pantoflowa”. Potrzebna jest tez
dostępność fizyczna do tych miejsc, czyli żeby
było gdzie się spotkać.

Problem jest z dojazdem.*
Teraz to problemem
jest brak dostępu do
internetu.

Obecnie w zawiązku z pandemią wszystkie
organizacje cierpią na chroniczny brak
bezpośredniego kontaktu ze swoimi
członkami, wolontariuszami.

W aktualnej sytuacji zagrożenia
koronawirusem nie ma rzeczy, która
mogłaby nakłonić ich do uczestnictwa.

*Rozmówcy z terenów wiejskich wskazali na potrzebę uczestniczenia lub przynależności do klubów seniora albo
uczęszczania do dziennego domu pobytu lub świetlicy środowiskowej, ale brak zorganizowanego transportu wyklucza
ich z możliwości brania udziału w takich formach wsparcia. W większości nie korzystają z internetu. Ich jedyne źródło
wiedzy na temat tego, co się dzieje pochodzi z telewizji i radia.

Czy zna Pani/ Pan organizacje senioralne działające
w regionie? Jakie aktywności są warte polecenia?
Kluby seniora

Koła Gospodyń
wiejskich
Rady Seniorów

Uniwersytety Trzeciego
Wieku (UTW)

Mali bracia Ubogich

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Większość respondentów wiedziała, jakie organizacje senioralne są w okolicy. Ta świadomość istnienia organizacji
senioralnych była wyższa wśród osób mieszkających w małych miejscowościach oraz wśród kobiet. Uwagę zwraca też
fakt, że osoby mieszkające na wsi wskazywały na dzienne formy pobytu, jak dzienne domy seniora lub kluby i świetlice
seniora, jako te najbardziej potrzebne.
Seniorzy zapytani, jakich aktywności oczekują od tych organizacji, wskazali: mieszkający na wsi podkreślali praktyczne
zajęcia takie jak gotowanie, pieczenie, panowie dodawali wspólne oglądanie filmów, każdy z rozmówców mieszkających
na wsi chciałby brać udział w wycieczkach. Z kolei mieszkańcy większych miast wskazywali na potrzebę organizowania
i uczestniczenia w kulturze poprzez wyjścia do teatru, muzeów. Potrzebują również wykładów o zdrowiu, spotkań
z psychologiem. Niezależnie od miejsca zamieszkania i płci rozmówcy wskazywali potrzebę zajęć ruchowych, w tym basen,
kijki.
Pojawiły się też pomysły na ogniska integracyjne, pomoc w zakładaniu i prowadzeniu aktywności społecznej
przez samych seniorów.

Które instytucje/organizacje w dobie pandemii COVID-19,
pomimo barier najskuteczniej docierają do Seniorów
w całej Polsce?
Akcja MY+
Mali Bracia Ubogich

Gminny Ośrodek Kultury

Żadne. W telewizji akcje są
nagłaśniane, ale jest dużo
potrzebujących, którymi
nikt się nie interesuje.

Ksiądz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*

* Osoby z większych miast nie wskazywały jako podmiotów pomagających ośrodków pomocy społecznej,
natomiast osoby z terenów wiejskich wymieniały Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako ten podmiot, który
skutecznie dociera do nich mimo pandemii. Dało się także zauważyć ważną rolę Kół Gospodyń Wiejskich, jako
społeczności wspierającej.

Co więcej mogą instytucje do tego powołane zrobić dla
dobra Seniorów w czasie pandemii?
W pierwszej kolejności ważne jest dotarcie do ludzi
samotnych, schorowanych, ale przede wszystkim
przestraszonych w domach, którzy od dłuższego
czasu często w ogóle nie wychodzili z domu. Wiem,
że jakieś organizacje dostarczały paczki pod drzwi.
Tymi osobami nie ma kto się zająć.

Dużo robią i niech to
kontynuują, mogłyby by być
porady ogólne dla seniorów.

Ośrodki zdrowia powinny być bardziej
dla ludzi, żeby odbierali telefon i
bardziej interesowali się seniorami.
Bardzo potrzebna jest pomoc w zakupach.*

Potrzebne jest
zainteresowanie się
seniorami, przekazywanie
informacji, żebyśmy wiedzieli
kto i gdzie pomaga.

Te instytucje pomocowe
powinny zbierać informacje
o potrzebach środowiska
i przekazywać je dalej do
organów rządowych
i samorządowych do realizacji.

*O Pomocy w zakupach mówiły osoby, które z racji odległości, aby dojechać do np. apteki, muszą korzystać
z transportu zbiorowego. To naraża je na dodatkowy stres i ryzyko zarażenia koronawirusem.

KONDYCJA PSYCHICZNA

Co jest dla Pani/Pana teraz najważniejsze?

Najważniejszy dla mnie jest powrót do
normalnego życia sprzed pandemii.

Potrzebuję poczucia wolności i spokoju.

Potrzeba mi nadziei, nie obiecywania, ale
tej prawdziwej nadziei.

Tak bardzo chciałabym przytulić wnuki
i zobaczyć bliskich. To moje marzenie.

Brakuje mi bliskiego kontakt z rodziną, ogólnie
z ludźmi i ponownie mocnego zaangażowania
w sprawy senioralne.

Najważniejsze, to wrócić do
normalności i kontaktów z ludźmi.
Niczego więcej nie potrzebuję.

Co jest dla Pani/Pana najtrudniejsze w codziennym
życiu w pandemii?
Wszechobecny strach w oczach ludzi
i panika. Ale przede wszystkim
niewydolny system medyczny.
Trudne jest to niewychodzenie
z domu, brak spotkań ze
znajomymi i pogoda ponura.

Dla mnie trudna jest zmiana
regulacji i obostrzeń co kilka
dni. Nikt nie wie, na czym stoi.

Najtrudniejsze dla mnie jest
ograniczenie komunikacji
z innymi osobami, niemożliwość
korzystania z kultury, maseczki.

Niby są organizacje pomocy, ale ludzie starsi się boją. Zadzwonimy
i kto przyjdzie? Nie wiadomo czy będzie to uczciwa osoba czy
oszust. Dobrze, że są godziny dla Seniora, ale pojechać do sklepu
i tak trzeba. Przede wszystkim maska na twarzy dla starszych ludzi
bardzo utrudnia oddychanie, przez co codzienne aktywności są
utrudnione. Staramy się wychodzić jak najrzadziej. Sąsiedzi
pomagają bardzo.

To, że nie działa klub seniora
i nie możemy spotykać się
ze sobą.

Jak się Pani/Pan czuje psychicznie po tych dziewięciu
miesiącach pandemii?
Czuję się bardzo źle, bo ciągle się
denerwuję i martwię, żeby rodzina nie
zachorowała, wnuki.

Jestem załamany tym
chaosem decyzyjnym.

Ja ogólnie czuję się dobrze, oprócz
właśnie zmęczenia już tą sytuacją,
zamieszaniem i strachem.

Bardziej zdenerwowany.

Psychicznie czujemy się gorzej, ale się nie
załamujemy, jesteśmy dobrej myśli.
Czekamy na szczepionki i jesteśmy dobrej
nadziei, chronimy się.

Czuję zmęczenie z powodu
różnych ograniczeń.
Brak stałego kontaktu z wieloma
osobami, z którymi miałem doskonałe
powiązania dały efekt, że czuję się
jak porzucony pies na drodze!!!

MEDIA I ŚWIAT ONLINE

Jeżeli korzysta Pani/Pan z internetu, to jakich
aktywności i informacji online najbardziej Pani/Pan
potrzebuje?

Szukam w internecie fachowej wiedzy na temat koronawirusa,
najchętniej w postaci filmów edukacyjnych lub artykułów.

Przydałaby się edukacja z obsługi
smartfona i komputera.

Lubię treningi ruchowe i ćwiczenia fizyczne.

Potrzebuję nauczyć się obsługi „teamsów”, Zooma i ogólnie
komunikacji online. Mam z tym problem, a ostatnio, kiedy
przechodziłam rekrutację do projektu, musiałam brać udział
w castingu przez Zooma. Gdyby nie syn, nie dałabym rady.
Nam, aktywnym zawodowo Seniorom, jest naprawdę ciężko
teraz przejść na te zdalne kontakty i spotkania video.

Potrzebuję umieć załatwiać
przez internet sprawy
w urzędach, bankach itp.
Lubię różne filmy edukacyjne.

Jaką rolę w dobie pandemii COVID-19 odegrały u
Pana/Pani media takie jak telewizja, radio, prasa?
Wiadomości
w telewizji wzbudzają
strach, stres,
denerwują mnie.

Nie oglądam telewizji, radia słucham
w samochodzie, czytam w Internecie artykuły.

Jak się ich słucha to się jest gorzej chorym,
wprowadzają niepotrzebny strach.

Chaos informacyjny i mało kompetentnych
osób (urzędników) wzmagają niepewność
i niewiarę w przekaz wiadomości.
Osobiście staram się na zimno rozważać
problem jaki mnie dotyczy.

Dezinformacja, różne informacje
z różnych źródeł, ale się nie pokrywają.

To media zdecydowanie wzbudzały we mnie
strach, napięcie a nawet poczucie zagrożenia.

Rozmówcy wykazywali niski poziom zaufania do przekazów medialnych. Emocje, jakie wzbudzają media nie są pozytywne.
Niektórzy, spośród tych korzystających z internetu, starają się czytać artykuły w sieci.

Raport przygotowany przez:
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
ul. Wilanowska 14 lok. 51 (Powiśle)
00-422 Warszawa
Kom.: + 48 786 200 301
E-mail: biuro@kigs.org.pl
w partnerstwie z „Adamed dla Seniora”

