DOROŚLI OPIEKUNOWIE
SWOICH STARSZYCH
RODZICÓW DOŚWIADCZAJĄ

SKRAJNEGO
OBCIĄŻENIA

Ponad 75 milionów osób urodzonych w latach 1946 i 1964 (okres ten
jest powszechnie określany w USA jako „baby boomers" lub „pokolenie
sandwich") żongluje pomiędzy pracą zawodową, wychowaniem dzieci
i opiekowaniem się starzejącymi się rodzicami. Takie emocjonalne i
fizyczne obciążenie stawia je w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia
przewlekłych chorób, pogorszenia stanu emocjonalnego i samopoczucia
oraz wpadnięcia w uzależnienia. Pomimo, że istnieje wysoka świadomość
kryzysu opiekuńczości, to jednak pozostaje jeszcze wiele pozostaje do
zrobienia, zarówno na poziomie krajowym jak i stanowym.

BRAK ŚRODKÓW DLA OPIEKUNÓW
W wydaniu z czerwca 2011 MetLife Study of Caregiving Costs to
Caregivers, decydenci powinni zaproponować wydłużenie płatnego
urlopu rodzinnego i z tytułu opieki medycznej dla opiekunów we
wszystkich stanach. Byłoby to korzystne dla opiekunów, którzy
muszą brać urlop, aby opiekować się starzejącymi się rodzicami, a
jednocześnie dbać o swoje własne potrzeby życiowe.1
Badania MetLife wykazały również, że prawie 10 milionów dorosłych
Amerykanów w wieku powyżej 50 lat
pracujących i zapewniających opiekę
swoim rodzicom jest bardziej narażona
na pogorszenie stanu zdrowia niż osoby
nie mające takiego obowiązku.1 Jest to
spowodowane wzrostem odpowiedzialności
opiekuna, który wykonuje różne funkcje:
jako osoba towarzysząca, pomoc domowa,
obsługa rachunków, utrzymanie higieny
osobistej, kontakty z najbliższymi oraz
koordynacja pomocy medycznej.

70% OPIEKUNÓW TO KOBIETY
Nowe badania opublikowane w ostatnim numerze The New England
Journal of Medicine oceniają wpływ wykonywania funkcji opiekuna

Ponad połowa opiekunów cierpi na
wysokie poziom depresji.
na samopoczucie takiej osoby. Naukowcy z University of Toronto
przeprowadzili 12 miesięczne badania na grupie 280 opiekunów
krytycznie chorych członków rodziny. Średni wiek opiekuna wynosił 53
lata. 70% opiekunów stanowiły kobiety; 61% wszystkich opiekowała
się współmałżonkiem (-ką). 2
PRZYGNĘBIAJĄCY POCZĄTEK BADAŃ

Wyniki pokazały, że więcej
niż połowa opiekunów miała
wysoki poziom depresji; 67%
STAN DEPRESJI PO ROKU
wykazywało depresję już
na początku badania, a po
upływie 1 roku - odsetek osób
z depresją wyniósł 43%. Jednym z najważniejszych ustaleń był fakt
ciągłego istnienia ryzyka wystąpienia depresji klinicznej u opiekunów
nawet kilka lat po zakończeniu kryzysu. Badanie wykazało również, że
obecnie występuje niedobór zasobów dla opiekunów. 2

BABY BOOMERS CZUJĄ SIĘ WYPALENI
Opiekunowie z okresu wyżu demograficznego muszą stać się
bardziej świadomi własnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Łatwo
zapomnieć o terminach opieki profilaktycznej dla innych, jeśli mało się
śpi, źle odżywia, i nie uprawia żadnych sportów. Opiekunowie często
czują ciężar bycia „wciśniętym" między opiekę nad swoimi rodzicami i
dziećmi i braku czasu dla siebie.
Zgodnie z American Society on Aging (Amerykańskim Stowarzyszeniem
Trzeciego Wieku) najwyższy wskaźnik obciążenia emocjonalnego i
najgłębsze poziomy depresji są odczuwane przez opiekunów, którzy
doświadczają symptomu uwięzienia - poczucia bezsilności, samotności
i cierpienia związanego z długimi okresami sprawowania opieki nad
najtrudniejszymi osobami starszymi.3

Ciągła opieka jednocześnie nad dwoma pokoleniami rodziny kończy
się wypaleniem. Opiekunowie mogą znaleźć strategie radzenia sobie z
tymi problemami postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:
• Nie bądź sam. Włącz przyjaciół i sąsiadów do pomocy przy
gotowaniu i robieniu zakupów lub znajdź lokalne grupy wsparcia.
Zaplanuj wspólne działania ze znajomym (spotkania przy kawie,
wspólne uprawianie sportu, wyjście do kina- przynajmniej raz na
tydzień). Wiedz, kiedy należy poprosić o pomoc.
• Zaplanuj wszystko z wyprzedzeniem. Rozmawiaj z bliskimi
o tym, czego oczekiwaliby w przypadku konieczności opieki,
gdy są jeszcze w dobrym stanie zdrowia. Zaplanuj ich finanse,

szczęścia) jest uregulowany. Wynikiem jest bardziej zrównoważony
stan umysłu i stabilność emocjonalna.

IMMUNE+++
Stres i uczucie beznadziejności (badania psycho-neuroimmunologiczne) wpływa negatywnie na nerwy łączące
system odpornościowy, co naraża nas na zwiększone
ryzyko zachorowalności. IMMUNE+++, oprócz pomocy w
równoważeniu poziomu stresu, zapewnia wiele korzyści
przy wspieraniu układu odpornościowego. Zioła i
mieszanki składników wchodzących w skład IMMUNE+++
są zwane „adaptogenami". W tradycyjnej medycynie chińskiej i indyjskiej
te zioła są uznawane za dostarczające ciału energię Ashwagandha
i silnie działające mieszanki grzybów adaptogenicznych zawarte w
IMMUNE+++ opóźniają proces starzenia dostarczają dodatkowej energii,
łagodzą stres i uczucie lęku oraz mają działanie nasenne.

DIGESTIVE+++

sporządź oświadczenie o postępowaniu w przypadku trwałej
utraty świadomości, zapisz wszystkie ustalenia słowne i przekaż
wyznaczonemu kuratorowi.
• Stań się priorytetem - Gdy opiekun/-ka dba o swoje własne
potrzeby (sen, ćwiczenia, imprezy towarzyskie i potrzeby duchowe),
może z tego również skorzystać osoba, którą on/ona opiekuje się.
Nie lekceważ swoich fizycznych i psychicznych potrzeb i zalet troski
o samą siebie i stosuj dostępne środki do zwalczania stresu.

STRES A KORTYZOL
Jakie są przyczyny stresu? Hormon kortyzol może siać spustoszenie w
organizmie i wywoływać niepożądane poziomy napięcia szkodzące
zarówno w sferze fizycznej jak i emocjonalnej. Kortyzol w odpowiedniej
ilości jest niezbędny do funkcjonowania organizmu, jednak jego
nadmiar powoduje zbyt silny wzrost emocji. Czujemy wtedy strach,
panikę i wyniszczający lęk. Wszystkie produkty LifePharm działają
korzystnie na zmniejszenie stresu.

DIGESTIVE+++ pomaga w zachowaniu integralności
błony śluzowej jelit oraz utrzymuje środowisko
neurochemiczne stymulujące rozwój korzystnej mikroflory
o którym wiemy, że oddziałuje na nastrój.4

OMEGA+++
OMEGA+++ zawiera kwasy tłuszczowe omega 3, 6 i
9, które, jak wykazano, łagodzą łagodną depresję
i poprawiają nastrój. OMEGA+++ dostarcza kwasy
tłuszczowe omega-3 potrzebne do optymalnego
funkcjonowania wrażliwych nerwów i komórek mózgu.
Nie zapomnij o systematycznym zażywaniu wszystkich
suplementów LifePharm - w ten sposób dbasz o prawidłowe
odżywanie organizmu. Wspieraj swoich bliskich poprzez zachęcanie
ich do tego samego.
Oglądaj rozmowę dr Andujar, naukowca-badacza
LifePharm o produktach LifePharm Powerhouse

LAMININE
Laminine może pomóc obniżyć poziom kortyzolu w
organizmie i przez to zmniejszyć stres mający negatywny
wpływ na nasze emocje. Badania wykonane przez dr
Bjoedne Eskeland wykazały niezwykły 23% spadek
poziomu kortyzolu u osób regularnie przyjmujących
Laminine przez 12 dni.Gdy utrzymywany jest prawidłowy
poziom kortyzolu, również poziom serotoniny (hormonu
Te informacje nie zostały zweryfikowane przez Agencję USA ds Żywności i Leków (FDA). Produkt ten nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, terapii ani
zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.
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