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1. Wstęp
Z wiekiem spada odporność i sprawność, obniżają się siły witalne,
dopadają nas choroby, ale doświadczenie życiowe jest coraz bogatsze
tak, jak i wrażliwość społeczna. Młodzież wchodząca w życie dorosłe,
a nawet osoby w wieku średnim często nie mają świadomości, że za
klika lat oni również zmierzą się z tymi problemami. Gdy obserwujemy
ludzi w okresie „późnej dorosłości”, np. naszych podwładnych, pracodawców, czy przełożonych, nie rozumiemy zmian, które zachodzą w ich
w organizmie. Myślimy, że nas to nie dotyczy. Tłumaczymy sobie, że
przed starzeniem się uchronimy…
Tymczasem, osób starszych na rynku pracy będzie coraz więcej i za
jakiś czas my będziemy do nich należeć. Dane statystyczne informują
o wydłużaniu się średniej długości ludzkiego życia. Główny Urząd Statystyczny przewiduje, że w 2050 r. populacja osób w wieku powyżej 60.
roku życia wyniesie 35,8%. Dla porównania: obecnie stanowi 18%,
a w 1900 r. wynosiła 6,2%. Zmiany w polskim ustawodawstwie pokazują
również, że coraz starsze osoby będą aktywne na rynku pracy. Ustawa
z dnia 11 maja 2012 r., która weszła w życie 1 stycznia 2013 r. stopniowo
podwyższa wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do osiągnięcia jednakowego poziomu 67 lat. Osób starszych jest coraz więcej, a zrozumienia ich sytuacji nadal brakuje. Obecnie ponad połowa osób w wieku
przedemerytalnym pozostaje poza rynkiem pracy.
Pracownicy 60+ są częścią naszej rzeczywistości. Dlatego warto mieć
wiedzę na temat ich możliwości i ograniczeń. Może ona pomóc nam ich
zrozumieć, zlecać takie obowiązki, które będą wykorzystywały ich doświadczenie, a zarazem uwzględniały ich ograniczenia. Pracodawca powinien każdego pracownika traktować indywidualnie, dobierać takie rozwiązania, które będą odpowiednio dostosowane dla danej osoby.
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Zagadnienia przedstawione w broszurze mają być wskazówką, w jaki
sposób postępować z pracownikiem 60+, żeby jak najlepiej wykorzystać
jego potencjał, jednocześnie szanując jego ograniczenia. Przedstawione
zagadnienia dotyczą zmian jakie zachodzą w okresie od 60. roku życia
wzwyż w obszarze fizycznym, społecznym, psychologicznym w konsekwencji, których człowiek staje się innym pracownikiem, ale niekoniecznie
gorszym.
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2. Charakterystyka osób
w wieku 60+
„Ludzie starsi”, okres późnej dorosłości, osoby w wieku podeszłym,
osoby w okresie przedemerytalnym – to określenia dla osób w wieku
60 lat wzwyż*. Zdaniem większości gerontologów 60 lat jest to wiek progowy okresu starości. Kryterium 60. r. życia proponuje również Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO). Wiek ten stanowi swojego rodzaju granicę
wyznaczającą różne zmiany zdrowotne i osobiste. Tempo starzenia jest
zindywidualizowane, a zmiany są zależne od cech dziedzicznych, naszych
doświadczeń, sytuacji osobistej oraz możliwości fizjologicznych konkretnego organizmu. U niektórych osób pogorszenie stanu zdrowia
może nastąpić już po 50. r. życia, u innych – nie będzie widoczne aż do
osiągnięcia przez nich 70 lat. Należy pamiętać, że opisane zmiany i charakterystyka osób w wieku 60+ mogą, ale nie muszą, dotyczyć każdego
pracownika w tym wieku.

2.1. Zmiany ﬁzjologiczne
Okres późnej dorosłości, to czas powolnego spadku sprawności fizycznej
w różnych obszarach funkcjonowania człowieka. Generalnie obniża się odporność organizmu, czego konsekwencją jest większa podatność na zachorowania. Wiele czynników tolerowanych w młodszym wieku przyjmuje
chorobotwórczy charakter, czego skutkiem są częste zwolnienia lekarskie.
Spadek odporności w wieku starszym może się objawiać skłonnością do
błahych zakażeń, różnorakich infekcji i urazów, np. złamań. W wieku starszym zwykle trwają one dłużej i mogą być cięższe. Także pojawiający się
tzw. zespół przewlekłego zmęczenia wiąże się często z zakażeniami wiru*

Takim nazewnictwem będę się posługiwać w tym opracowaniu.
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sowymi. Obniża się sprawność adaptacyjna organizmu, zmniejsza się tolerancja wysiłkowa, spada tolerancja na wysoką temperaturę otoczenia.

2.2. Zmiany w funkcjonowaniu zmysłów
Wzrok – jest zmysłem, który ulega pogorszeniu najczęściej i najwcześniej. Zmiany, które możemy zauważyć u ludzi starszych w obrębie percepcji wzrokowej to:
 dalekowzroczność,
 utrata ostrości, trudność widzenia zwłaszcza przy słabym oświetleniu, o zmierzchu, w czasie mgły i zachmurzenia,
 osłabienie wzroku przy mało kontrastowych obrazach,
 wolniejsze dostosowywanie się narządu wzroku do spostrzegania
przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach,
 próg widzenia podnoszący się wraz z wiekiem – ludzie starsi nie
widzą słabych świateł, które są dostrzegane z łatwością przez osoby
młodsze,
 pogorszenie zdolności do odzyskiwania widzenia po oślepiającym
świetle,
 bodźce wzrokowe są dłużej przetwarzane, muszą być widziane
przez dłuższy czas zanim zostaną dokładnie zidentyfikowane. Jeśli
bodźce są mniej wyraźne wada nieproporcjonalnie się nasila,
 zmiany w percepcji kolorów,
 zmniejszenie rozmiaru pola widzenia – ludzie starsi muszą unieść
głowę, by zobaczyć to, co znajduje się nad nimi, podczas gdy młodszym wystarczy ruch gałek ocznych,
 utrata widzenia peryferycznego – zmniejszenie szerokości pola
widzenia,
 postępujące pogorszenie widzenia z bliska.
Zmysł słuchu również ulega pogorszeniu:
 niedosłyszenie starcze – proporcjonalnie większy ubytek słyszalności dźwięków o wysokich częstotliwościach w porównaniu do
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niskich; wyższe dźwięki są odbierane jako głośniejsze niż są naprawdę, a ich percepcja jest nawet bolesna lub/i zniekształcona. W najlepszym wypadku świat dźwięków staje się stłumiony,
a w najgorszym rozdzierająco bolesny,
osłabienie zdolności lokalizowania źródła dźwięku, określenie skąd
dochodzi,
niedosłyszenie starcze utrudnia rozumienie mowy, zaburza zdolność różnicowania poszczególnych wyrazów,
szumy w uszach – potocznie nazywane „dzwonienie w uszach”
– zagłuszają pozostałe sygnały dźwiękowe, a dodatkowo same
stanowią źródło dyskomfortu. Im bardziej złożone są dźwięki
mowy, tym relatywnie są one trudniejsze do zrozumienia dla osób
starszych w porównaniu z osobami młodymi,
utrudnione odbieranie sygnałów w hałasie, czy w obecności konkurencyjnych dźwięków, niż w warunkach ciszy w porównaniu do
osób młodszych wiekiem.

Zmysł smaku ulega zmianie. W największym stopniu pogarszają się
smak gorzki i słony. Smak słodki i kwaśny na ogół pozostają niezmienione.
Zmysł węchu – może pojawić się nadmiernie wyostrzone odczuwanie
zapachów, zmniejszone odczuwanie lub jego brak, ale najczęściej spaczone odczuwanie bodźców węchowych.
Zmiany w obszarze zmysłu dotyku u osób starszych:
 wyższy próg czucia dotyku. Aby coś poczuli ich skóra musi być
mocniej stymulowana,
 mniejsza wrażliwość na temperaturę przedmiotów i otoczenia.
Bodźce dotykowe, aby były dostrzeżone muszą być mocniejsze,
 wzrost progu bólowego – mogą nie doświadczać wielu bodźców
bólowych o małym nasileniu.
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2.3. Zmiany w funkcjonowaniu układu mięśniowoszkieletowego
Problemy z układem mięśniowo-szkieletowym to najczęstsza dolegliwość wśród starzejącej się populacji. Dochodzi do pogorszenia sprawności, utraty siły, większej podatności na urazy, osłabienia kości. Po 60.
roku życia nasilają się bóle barków, trudności ze spaniem na chorym
barku, występuje ból w nocy, uczucie osłabienia barku, skrzypienie przy
unoszeniu ramion ponad głowę, sztywność barku, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, zaburzenie stabilizacji kręgów. Mogą też pojawić się
problemy z wykonywaniem ruchów szybkich i tych wymagających dużej
mocy. Z powodu zmian w układzie mięśniowym spada masa i siła mięśni,
co prowadzi do utraty niezależności lokomocyjnej oraz wzrostu niepełnosprawności ruchowej. Częstsze upadki, konieczność korzystania z urządzeń wspomagających chodzenie.

2.4. Zmiany wydolności ﬁzycznej
W starszym wieku ograniczeniu ulega wydolność fizyczna, czyli zdolność organizmu do wykonywania ciężkiej lub długotrwałej pracy fizycznej, angażującej duże grupy mięśni, bez szybko narastającego uczucia
zmęczenia i znacznych zmian środowiska wewnętrznego organizmu.
Starsze osoby szczególnie źle tolerują wysiłki o dużej intensywności angażujące duże grupy mięśniowe, wymagające użycia znacznej siły, np.
przenoszenie ciężarów.

2.5. Zmiany w układzie nerwowym
Przejawami obniżenia sprawności układu nerwowego są:
 większa potrzeba snu i odpoczynku,
 mniejsza aktywność,
 większa męczliwość,
 zawężenie zainteresowań,
 drażliwość,
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 obniżony nastrój,
 wolniejsze tempo wykonywania zadań i rozwiązywania problemów
oraz mniejsza ich skuteczność,
 dłuższy czas reakcji na bodźce otoczenia, zwłaszcza bodźce złożone,
 mniejsza spostrzegawczość,
 pogorszenie zdolności arytmetycznych, wzrokowych i przestrzennych,
 spadek zdolności abstrakcyjno-logicznych,
 mniejsza zdolność przetwarzania nowych informacji, koncentracji
i podzielności uwagi. Często starsze osoby zarzucają młodszym,
że mówią zbyt szybko i niewyraźnie,
 spadek zdolności przystosowania – starszy człowiek wolniej przyswaja wiedzę,
 pogorszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 obniżenie zdolności do krytycznej, inteligentnej i prawidłowej
oceny sytuacji.
Obniżeniu ulega zdolność postrzegania i zapamiętywania. Pamięć
krótkotrwała ulega pogorszeniu, przy czym człowiek może świetnie pamiętać, co się działo w jego młodości. Zmniejsza się zdolność tworzenia
nowych zapisów pamięciowych, przeszłość staje się bliższa i świeższa
niż teraźniejszość. Następują zmiany w zakresie przypominania, natomiast
rozpoznawanie wydaje się być niezależne od wieku. Obniżenie funkcji
pamięciowych może rodzić niezadowolenie i niepokój, lęk i wpływać niekorzystnie na kondycję psychiczną pracownika.
Przeciętnie szczyt kreatywności przypada na pierwszą część życia
człowieka. Zazwyczaj wcześniej u muzyków i artystów, później u naukowców. W wieku podeszłym decydujące znaczenie dla działań kreatywnych może mieć osobiste doświadczenie oraz wieloletnia praktyka. Jest
to kolejny aspekt późnej dorosłości, który jest indywidualny i zależny od
tego jakie życie prowadziliśmy do tej pory. Czynnikami dobrego funkcjonowania poznawczego są:
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 wysoki początkowy potencjał intelektualny,
 wszechstronna wczesna edukacja,
 rozwijanie zainteresowań,
 aktywność poznawcza,
 pobudzające intelektualnie środowisko.
Najbardziej stabilne w ciągu życia, również w okresie starzenia się, są
zdolności werbalne, związane z wiedzą, z zasobem słownictwa i umiejętnością jego zastosowania. Zmiany poznawcze we wczesnym okresie
60+ są bardzo mało widoczne, wręcz mogą być niezauważalne. Z większą
częstotliwością zaczynają one się pojawiać po 70. roku życia i postępują
wraz z wiekiem. To, czy i kiedy się pojawią, z jakim nasileniem i jak szybko
będą postępować, jest również kwestią indywidualną.

2.6. Zmiany w pozostałych układach
Spadek wydolności układów oddechowego i krwionośnego ogranicza dostawy tlenu, a więc i energii niezbędnej do aktywności mózgu.
Efektem tego stanu rzeczy może być np. spowolnienie reakcji. Po 60.
roku życia obniża się również sprawność pozostałych układów: sercowonaczyniowego, hormonalnego, trawiennego, wydzielniczego, moczowopłciowego itd. W tym okresie życia wzrasta możliwość wystąpienia różnego rodzaju chorób związanych z gorszym funkcjonowaniem powyższych układów. Poważnym problemem u osób w wieku podeszłym
mogą być zawroty głowy.

2.7. Zmiany w psychice
W podeszłym wieku następuje nasilenie wcześniej ukształtowanych
cech charakteru. W tym czasie wiele osób przeżywa kryzysy: poczucie
upływającego czasu i związany z nim lęk, rozczarowanie niespełnionymi
oczekiwaniami, świadomość, że traci się atrakcyjność fizyczną. Inne negatywne aspekty starości to: konieczność przystosowania się do przemian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, powolna utrata po-
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czucia bycia osobą użyteczną i potrzebną. Na kondycję psychiczną
wpływają również ograniczenia wynikające z pogarszającego się stanu
zdrowia.
W psychice wraz z wiekiem zachodzą zmiany nie tylko w znaczeniu
pejoratywnym. Wzrasta zdolność rozwiązywania realnych problemów
życiowych, co jest efektem przyrostu wiedzy, doświadczenia i mądrości.
Niejednokrotnie następuje zmiana myślenia o rzeczywistości i doświadczanie jej. Zaczyna się doceniać to, co w życiu najważniejsze, nabiera się
dystansu do otaczającego świata, zwiększa się tolerancja, cierpliwość
oraz świadomość ograniczonego wpływu na bieg wielu zdarzeń. Rosną
kompetencje radzenia sobie ze stresem i z sytuacjami trudnymi, a jednocześnie spada odporność na stres.
U osób w podeszłym wieku poddawanych chronicznym czynnikom
stresującym bez wsparcia społecznego obniża się odporność układu immunologicznego, przez co są bardziej podatne na choroby. Szczególnie
mogą być narażone na zaburzenia sfery psychicznej – na depresję oraz
zaburzenia poznawcze.
Wraz z wiekiem pojawiają się myśli o śmierci, nasilają się lęki związane
z uzależnieniem od osób trzecich, pojawia się poczucie wyobcowania,
brak zainteresowań. Spada ocena własnych możliwości.
Osobowość ludzi w wieku 60+ charakteryzuje skłonność do unikania
ryzyka, niechęć do zmian, zubożenie emocjonalne, ograniczenie zdolności
twórczych. Potrzeby odczuwane w tym wieku są w zasadzie tożsame z
potrzebami osób w pozostałych okresach rozwojowych. Inna jest ich intensywność i znaczenie, np. najważniejsza okazuje się potrzeba bezpieczeństwa, która przekłada się na zmiany w funkcjonowanie w różnych
sferach życia. Wartości wskazywane przez osoby starsze jako ważne to:
rzetelność, uczciwość, pracowitość, większa systematyczność w realizacji
zadań i uporządkowanie.
Początek okresu starzenia to gorsze funkcjonowanie zdrowotne,
zmiana statusu społecznego, sytuacji materialnej i rodzinnej, co może
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budzić frustracje i niepokoje. Podejście do okresu starzenia się jest kwestią
indywidualną i nie należy tego oceniać w sposób jednostronny. Badania
świadczą, że wiele osób interpretuje straty w kategoriach zysku, szansy
rozwoju. Niemniej jednak nigdy poważne problemy zdrowotne nie są
interpretowane jako zysk, a ograniczenie aktywności jako ulga.

2.8. Menopauza i andropauza
Już po 50. roku życia, zarówno u kobiet jaki u mężczyzn, pojawiają się
zmiany wynikające z zaburzenia gospodarki hormonalnej. Przejawiają
się one w obszarze funkcjonowania biologicznego i psychicznego.
Andropauza u mężczyzn może objawiać się ogólnym fizycznym osłabieniem organizmu, dolegliwościami bólowymi, kłopotami z pamięcią
i koncentracją uwagi, wzmożoną drażliwością, odczuwaniem niepokoju,
napięciem, obniżeniem nastroju, pesymizmem, zaburzeniami snu, które
będą wpływać na wzmożone zmęczenie.
Okres okołomenopauzalny u kobiet często wypełnia drażliwość,
zdenerwowanie, huśtawki nastrojów, irytacja, napady strachu lub paniki,
trudności w koncentracji uwagi, uczucie zmęczenia, utrata zainteresowań, chęć przebywania w samotności, depresja, spadki energii, uciążliwe
uderzenia gorąca.
Można, więc zauważyć, że zaburzenia hormonalne występują u mężczyzn, jak i u kobiet po 50. roku życia i ich objawy mają bardzo zbliżoną
postać. Należy jednak pamiętać, że kobiety, jak i mężczyźni z różnym nasileniem doświadczają wspomnianych symptomów.
Na zmiany w obszarze biologicznym oraz psychicznym ma wpływ:
 stan zdrowia (przebyte dotychczas choroby, odporność, jakość
świadczonych usług medycznych);
 tryb życia (dieta, aktywność fizyczna i umysłowa, uzależnienia);
 czynniki psychospołeczne (zadowolenie z życia, wsparcie społeczne, samodzielność, podejście do starości).
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Pewne procesy starzenia inaczej zachodzą w zależności od płci. Generalnie starzenie kobiet rozpoczyna się wcześniej, zwłaszcza pod względem biologicznym (N. Pikuła, „Senior w przestrzeni społecznej”, str. 40).
Choć kobiety żyją dłużej, to są bardziej wrażliwe na różnego typu przewlekłe dolegliwości oraz narażone na niepełnosprawność i złe samopoczucie. Mężczyźni żyją krócej i doświadczają ostrych stanów chorobowych. Dwa razy częściej niż kobiety mówią, że potrzebują pomocy oraz
mają zazwyczaj większy deficyt słuchu. Rozpoczyna się on wcześniej, zachodzi szybciej, co wiąże się m.in. z wykonywaniem pracy w bardziej
niekorzystnych warunkach. Jakość mięśni zarówno kończyn dolnych, jak
i górnych jest lepsza u mężczyzn niż u kobiet. Poziom doświadczania
depresji jest wyższy u kobiet niż u mężczyzn.
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3. Wpływ zmian u osób 60+
na funkcjonowanie zawodowe
Zmiany, jakie dotykają osoby w wieku 60 lat oraz starsze, nie pozostają
bez wpływu na ich pracę. W efekcie zmniejszenia wydolności i sprawności
fizycznej oraz niektórych sprawności psychofizycznych wraz z wiekiem
zmieniają się możliwości wykonywania pracy przez człowieka. Świadomość takiego stanu rzeczy oraz wiedza dotycząca tych zmian może służyć
efektywnemu wykorzystaniu pracowników starszych wiekiem przy jednoczesnym poszanowaniu dla ich ograniczeń.
Około 75% osób starszych nosi okulary. Słabszy wzrok pracowników
może mieć wpływ na wykonywanie przez nich obowiązków zawodowych.
Dotyczy to wszystkich profesji, ponieważ bez poprawnego widzenia nie
jesteśmy zdolni wykonywać żadnej pracy. Odpowiednio dobrane szkła
do okularów eliminują upośledzenie widzenia. Dzięki temu pracownik
odzyskuje orientację przestrzenną i dobrą jakość życia.
Zaburzenia słuchu mogą być dotkliwe dla pracownika i współpracowników zwłaszcza w zawodach, w których wykonywana jest praca zespołowa. Gorszy słuch również może przeszkadzać i stanowić zagrożenie dla
życia jednostki tam, gdzie dźwiękowo alarmuje się niebezpieczeństwa.
Starzenie się zmysłów ogranicza zasięg oraz dokładność informacji
dostarczanych do mózgu ze środowiska zewnętrznego. Spowolnieniu
ulega praca systemu nerwowego. Transfer danych jest bardziej czasochłonny. Starzejący się mózg nie potrafi optymalnie wykorzystywać napływających ze zmysłów informacji, jest mniej biegły w scalaniu informacji
sensorycznej przewodzonej przez różne nerwy w jedną całość.
Zaburzenia w obszarze funkcjonowania zmysłów mają jednak przede
wszystkim negatywny wpływ na wykonywaną pracę poprzez subiektywne doświadczanie mniejszej sprawności. Zmiany w kierunku gorszego
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widzenia czy słyszenia są irytujące, przeszkadzają i zazwyczaj ludzie starsi
się z nimi nie godzą tak łatwo. Mniejsza sprawność w tych obszarach
może mobilizować do wytężonej pracy lub też wycofywać z poczuciem
nieumiejętności poradzenia sobie.
Z racji gorszej zdolności uczenia się osób starszych, słabszej pamięci,
koncentracji uwagi opanowanie nowego zawodu może być rzeczą niesłychanie trudną. Natomiast wykonywanie dotychczasowej pracy może
nie sprawiać trudności nawet do późnego wieku. Dlatego należy się zastanowić czy warto inwestować w zmianę kwalifikacji osób starszych.
Zdecydowanie dużo lepszym rozwiązaniem będzie przygotowywanie
pracowników do procesu starzenia i związanych z tym zmian na kilka lat
wcześniej. Częste zmiany stanowiska pracy powinny dotyczyć osób młodych. Rolą pracodawcy, zatem jest, uświadomienie pracownika, że danego
zajęcia nie będzie mógł wykonywać do końca swojej kariery zawodowej.
Z racji mniejszej sprawności w nabywaniu nowej wiedzy osobom starszym mogą sprawiać trudności zmiany wprowadzane w zakładzie pracy
wynikające z nowych technologii, komputeryzacji, nowego sprzętu.
Osoby starsze potrzebują więcej czasu na naukę i przyswojenie nowych
umiejętności.
Schorzenia narządów ruchu, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
mogą skutkować obniżeniem sprawności ruchowej podczas wykonywania pracy fizycznej. U większości wystarcza leczenie zachowawcze, fizykoterapia, unikanie ruchów nasilających ból. Spadek wydolności fizycznej
może przekładać się na niemożność wykonywania ciężkich prac fizycznych lub na ich spowolnienie, zmniejszenie precyzji. Możliwości siłowe
maleją wraz z wiekiem w większym stopniu w kończynach dolnych niż
górnych. Dlatego osoby starsze wolniej się poruszają, w mniejszym tempie
wykonują również prace fizyczne.
Organizacje pozarządowe przeprowadzają cykliczne kontrole warunków pracy. Dzięki nim można wywnioskować, że wymagania stawiane
pracownikom (wdychanie dymów, drgania, hałas, dźwiganie, wymuszona
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pozycja ciała, itp.) młodszym i starszym (granicą był wiek 55. lat) są takie
same. Oznacza to, że obciążenia starszych pracowników jest istotnie
większe z racji obniżania się wraz z wiekiem ich możliwości fizycznych.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku wykonywania pracy o znacznym
wysiłku fizycznym. W starszym wieku taka praca obciąża również układy:
sercowo-naczyniowy oraz mięśniowo-szkieletowy. Te czynności to przede
wszystkim przenoszenie ciężkich ładunków, pchnięcie, ciągnięcie, operowanie ciężkimi narzędziami. Kontrola umożliwiła również poznanie dolegliwości najczęściej doświadczanych przez pracowników. W porównaniu
z młodszymi pracownikami, ci starsi częściej się uskarżają na dolegliwości
bólowe pleców i mięśni, ogólne zmęczenie, problemy ze snem, drażliwość,
trudności w oddychaniu, choroby serca. Rzadziej na stres, ból głowy,
urazy i dolegliwości skórne.*
Nie wszystkie funkcje decydujące o zdolności do pracy obniżają się
wraz z upływem lat w jednakowym stopniu. Mimo zaawansowanego
wieku indywidualna zdolność do wykonywania pewnych rodzajów pracy
może pozostać na dobrym poziomie. Zmiany w obszarze wydolności fizycznej i psychofizycznej mogą być kompensowane dużym doświadczeniem czy też większą odpornością emocjonalną. Jeżeli lekarz medycyny
pracy orzeka, że brak jest przeciwwskazań do wykonywania danej pracy
przez określanego pracownika, to wiek nie powinien mieć znaczenia.
Orzeczenie jasno mówi, że dana osoba może daną pracę wykonywać.

*

Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Zdrowia w Pracy http://europa.eu/
legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_
work_organisation/c11111_pl.htm
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4. Choroby wieku podeszłego
– pierwsze symptomy
Warto znać objawy najczęstszych chorób, które są charakterystyczne
dla osób w wieku podeszłym, żeby ich nie bagatelizować. Nawet, jeżeli
pracownik zignoruje te zmiany, a dla pracodawcy są one niepokojące, to
należy ich nie lekceważyć. Ludzie w okresie przedemerytalnym często
nie chcą się godzić ze zmianami jakie ich spotykają; próbują nie zwracać
uwagi na niewygody, określają je jako jednorazowe, przemijające, którymi
nie trzeba się martwić. Powodem, dla którego tak reagują, może być również obawa przed negatywnymi uwagami współpracowników lub reakcjami pracodawcy. Życzliwe podejście i wspieranie w zauważaniu negatywnych objawów może przyczynić się do wykrycia wczesnego stadium
choroby, a w konsekwencji do jej zapobieżenia.
Choroby osób w starszym wieku można podzielić na trzy grupy:
1. Choroby wieku wcześniejszego, nękające od wielu lat.
2. Choroby, które pojawiły się dopiero na starość, ale nie są związane
bezpośrednio z okresem starzenia się.
3. Procesy patologiczne spowodowane głównie starzeniem się.
Najczęstsze schorzenia fizyczne albo psychiczne, które powodują zaburzenia funkcjonowania u osób w podeszłym wieku to: upadki oraz zaburzenia mobilności, nietrzymanie moczu lub stolca, upośledzenie
wzroku lub słuchu, zaburzenia otępienne i starcze depresje.
Zaćma (katarakta) – stopniowe pogarszanie się widzenia, upośledzenie ostrości wzroku m.in. przymglenie widzenia, dwojenie konturów
obrazu, coraz gorsze widzenie w dal niedające się skorygować okularami,
przejściowa poprawa widzenia z bliska.
Jaskra – objawy zazwyczaj pozostają utajone. Ujawniają się gwałtownie, kiedy dochodzi do znacznej utraty widzenia. Najczęściej pierwsze
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objawy jaskry to: poranne migreny, widzenie tęczowych pól, obijanie się
o przedmioty, odczucie intensywnego bólu oka lub głowy, mdłości, zawroty głowy. Należy ją leczyć możliwie jak najwcześniej. Ważne znaczenie
dla pojawienia się tej choroby ma czynnik genetyczny.
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem występuje u osób powyżej
50. roku życia. Widzenie zamazane, dyskomfort przy czytaniu, zniekształcenie linii i obserwowanych przedmiotów, w miarę rozwoju choroby występuje zaburzenie widzenia barw, mroczki w centrum pola widzenia, pogarsza się ostrość wzroku zarówno dla dali jak i dla bliży, następuje utrata
wrażliwości na kontrast oraz zaburzenia w adaptacji do ciemności.
Zespoły otępienne (demencja) – najczęstsze schorzenie psychiczne
wieku podeszłego. Początkowo pojawia się ograniczenie wykonywania
złożonych czynności np. gospodarowanie pieniędzmi. Następnie wykonuje tylko drobne czynności domowe, aż do momentu bycia pod stałą
opieką. Do rozpoznania otępienia niezbędne jest stwierdzenie niemożności samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym przez okres
co najmniej 6 miesięcy. Przed 65. rokiem życia otępienie dotyka 1% społeczeństwa. Jest to zespół psychopatologiczny, w którym następują zaburzenia pamięci, logicznego myślenia, orientacji w czasie i przestrzeni,
uwagi, rozumienia, liczenia, zdolności uczenia się i języka. Osoby często
obcujące z chorym mogą zauważyć zmiany w jego osobowości: większą
drażliwość, nerwowość, utratę dotychczasowych zainteresowań, zmianę
nawyków.
Kryteria podstawowe rozpoznawania zespołów otępiennych to: upośledzenie pamięci, zaburzenia mowy, niezdolność do wykonywania czynności ruchowych mimo nieuszkodzonych funkcji ruchowych, niemożność
rozpoznawania lub identyfikowania przedmiotów mimo nieuszkodzonych funkcji czuciowych, zaburzenia w wykonywaniu czynności na etapie
planowania i organizowania. Powyższe ubytki poznawcze zaburzają
pracę i funkcjonowanie społeczne, co stanowi znaczne pogorszenie
w stosunku do uprzedniego poziomu działania.
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Choroba Alzheimera – najczęściej występujący zespół otępienny.
Zaburzenia pamięci krótko i długotrwałej, myślenia pojęciowego, postępujące zmiany osobowości chorego, zaburzenia neurologiczno-psychiatryczne. U osób aktywnych intelektualnie prawdopodobieństwo zachorowania jest mniejsze niż u osób, które swój wolny czas spędzają biernie
np. na kanapie przed telewizorem. Jest to przewlekłe schorzenie, które
na początku może być niezauważalne dla otoczenia. Najbardziej charakterystyczne w tym okresie zaburzenia pamięci to: niewielkie trudności
w odnajdywaniu właściwych słów, w powtarzaniu dłuższych zwrotów,
pogorszenie myślenia abstrakcyjnego. Są one zarazem powszechnie występującymi na starość zaburzeniami, stąd początek choroby jest często
dewaluowany. Natomiast ona się rozwija, eskaluje i przebiega bez remisji.
Osoby z chorobą Alzheimera powtarzają to samo, do znudzenia zadają
te same pytania, tracą wszelkie zainteresowania, często mają bardzo
przykre doznania zapachowe, silne lęki, urojenia, są pobudzone, drażliwe,
zachowują się agresywnie.
Otępienie miażdżycowe – często w wyniku doznania małych udarów
mózgowych, mogą to być drobne objawy ubytkowe w obszarze mowy,
osłabienie jednej z kończyn, ubytki pola widzenia, zaburzenia chodu.
Zwiastunami choroby są: bóle głowy, często uporczywe, trwające tygodniami, zawroty głowy, zazwyczaj przemijające, zaburzenia pamięci. Częstym początkiem jest spadek wydolności chorego, łatwość w nużeniu
się, zapadanie w drzemki, wyraźna hipochondria z przeświadczeniem,
że coś z nim jest nie tak, labilność emocjonalna, drażliwość.
Depresja – możliwości jej pojawienia się towarzyszą gorsze oceny dotychczasowego życia. Najczęściej rozpoznawane jest obniżenie nastroju,
z przeżywaniem smutku i przygnębienia, utrata zainteresowań, obawa
przed wykonywaniem czynności zawodowych, niepewność i niepokój.
Udar – niekoniecznie starcza choroba, ale ryzyko jego pojawienia się
rośnie wraz z wiekiem. Udar mózgu jest trzecią, co do częstości przyczyną
śmierci i główną przyczyną trwałego kalectwa i braku samodzielności
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u osób dorosłych. Pogorszenie stanu ogólnego następuje nagle, często
po dużym wysiłku lub stresie. W przypadku udaru krwotocznego zwykle
występuje bardzo silny ból głowy, nudności i wymioty. W ciągu kilku minut dochodzi do utraty przytomności. Zwykle występuje porażenie połowicze, opadanie kącika ust po stronie porażonej tzw. objaw fajki.
W przypadku udaru niedokrwiennego można zaobserwować pojawienie
się niektórych z następujących objawów: niedowład bądź paraliż połowy
ciała, szczególnie dotkliwie odczuwany w zakresie możliwości poruszania
kończynami (np. może wystąpić nagle podczas dnia, lub też po wysiłku
fizycznym, albo nad ranem, tuż po przebudzeniu), osłabienie lub zniesienie czucia po jednej stronie ciała, zaburzenia poznawcze: pisania, czytania, mowy. W przypadku podejrzenia udaru należy niezwłocznie przetransportować chorego do szpitala.
Osteoporoza – zwiększone ryzyko złamań, z powikłanym przebiegiem.
Pierwszym objawem najczęściej jest złamanie nadgarstka, szyjki kości
udowej i kręgosłupa. Poza tym nie ma żadnych szczególnych objawów.
Nietrzymanie moczu – dość powszechne, towarzyszy mu zazwyczaj
przygnębienie psychiczne, które może zniechęcać do poszukiwania pomocy.
Kobiety cierpią z tego powodu około dwa razy częściej niż mężczyźni.
We wczesnym okresie starości, u osób w wieku 60-75 lat, główne problemy zdrowotne to przede wszystkim schorzenia internistyczne, przy
czym cechą charakterystyczną starości jest wielochorobowość. Osoby 60+
najczęściej cierpią z powodu chorób układu krążenia, układu ruchu, układu
oddechowego i pokarmowego. W Polsce najczęstszymi przewlekłymi chorobami nękającymi ludzi starszych są: choroba nadciśnieniowa, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby kości oraz niedokrwienna choroba serca.
Jeżeli zauważysz jakiekolwiek z powyższych objawów lub też
inne, niepokojące Cię zmiany wśród Twoich starszych kolegów
czy koleżanek, to porozmawiaj z nimi. Twoja czujność może uratować zdrowie lub nawet życie.
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5. Jak dbać o pracowników 60+
wskazówki dla pracodawcy
Nowoczesny pracodawca powinien uważnie obserwować wszelkie
niepokojące objawy starzenia się wśród pracowników 60+. Spostrzeżenie
zmian w ich zachowaniu może być sygnałem, że należy okazać im więcej
wyrozumiałości, zainteresowania i pomocy. Pracowników w podeszłym
wieku nie należy traktować gorzej niż pozostałych. Przeciwnie… Trzeba
dać im szansę, powierzając takie zadania, które będą mogli wykonywać
perfekcyjnie, adekwatnie do swojego wieku i możliwości. Taki sposób
postępowania może obu stronom przynieść wymierne korzyści. Pracownikom ułatwić pracę w tym niejednokrotnie trudnym dla nich okresie,
pracodawcy pomóc w osiągnięciu lepszej wydajności i zmniejszeniu absencji chorobowej.
Otwarte zainteresowanie i polityka „pro pracownicza” zachęci osoby
60+ do dbania o swoje zdrowie. Ważne jest podejmowanie przez pracodawcę działań profilaktycznych. Należy podkreślić, że wszelkie poczynania
wobec pracowników są wtedy skuteczne, gdy rozłoży się je na cały okres
życia zawodowego.
U osób w wieku 60-65 lat zaleca się częstsze badania okulistyczne,
powyżej 65. roku życia – co najmniej raz w roku, natomiast częściej przy
obciążeniu ogólnymi chorobami naczyniowymi np. nadciśnienie, cukrzyca, chorobami układu nerwowego np. stwardnienie rozsiane oraz
przewlekłymi chorobami oczu: jaskra, czy związane z wiekiem zwyrodnienie plamki. Działania profilaktyczne mają istotne znaczenie, gdyż
mogą, w przypadkach niektórych chorób, zahamować lub spowolnić naturalny przebieg choroby.
Projektując tablice ostrzegawcze i informacyjne warto zadbać o to,
by były one w określonych rozmiarach i kolorach z uwagi na słabszy
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wzrok pracowników starszych. Ważne, żeby były one bardziej kontrastowe,
ponieważ ułatwi to seniorowi odczytywanie napisów.
Wiek nie stanowi jak dotąd kryterium przy kształtowaniu wymagań
do pracy fizycznej dla pracowników starszych. Natomiast pracodawca
dopuszczając pracownika do ciężkiej pracy fizycznej powinien przeprowadzić szczegółowy wywiad, z uwzględnieniem czynników ryzyka chorób serca i naczyń oraz testy potwierdzające zdolność do wykonywania
pracy. Są przypadki, w których wysiłek fizyczny może prowadzić do negatywnych konsekwencji np. przerostu mięśnia sercowego lub ujawnienia się choroby niedokrwiennej serca. Jest on szczególnie niebezpieczny dla pracowników, którzy na co dzień prowadzą siedzący tryb
życia, a nagle zaczynają ciężko fizycznie pracować, np. pracownicy sezonowi lub zmieniają pracę na wymagającą dużego wysiłku, np. budownictwo, rolnictwo, transport. Aby oszacować warunki wykonywania
ciężkich prac fizycznych należy zmierzyć wydolność fizyczną pracownika,
czyli zależność między zapotrzebowaniem na tlen, a zdolnością pobierania tlenu przez organizm.
Kryterium dopuszczenia do pracy zawodowej związanej z długotrwałym ciągłym wysiłkiem powinno być zróżnicowane w zależności od
wydolności pracowników. Nawet pozornie lekki wysiłek fizyczny wykonywany przez długi okres przez osobę o małej wydolności fizycznej
może prowadzić do znacznego zmęczenia i niekorzystnych reakcji organizmu w postaci zakłócenia funkcjonowania różnych narządów. Ponadto należy wykonywać kontrolne badanie ciśnienia tętniczego krwi,
określić czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego oraz oszacować globalne
ryzyko sercowo-naczyniowe (J. Bugajska, „Pracownicy starsi – możliwości
i uwarunkowania fizyczne”, str. 51). U osób ze schorzeniami układu krążenia niezbędne jest indywidualne określenie tolerancji na wysiłek
fizyczny. W przypadku chorych z nadciśnieniem tętniczym i chorobą
tętnic wieńcowych stosunkowo łatwo można ocenić zdolność do pracy
na danym stanowisku pracy:
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 u osób z nadciśnieniem tętniczym konieczny jest okresowy pomiar
ciśnienia tętniczego krwi podczas pracy lub monitorowanie metodą 24-godzinnej rejestracji ciśnienia krwi metodą Holtera,
 u osób z chorobą niedokrwienną i po zawale serca niezbędne jest
wykonanie testu wysiłkowego z oceną granicy tolerancji wysiłkowej oraz 24-godzinnego badania EKG metodą Holtera.
Kompleksowa ocena pracowników, polegająca na kontroli ogólnego
stanu zdrowia z uwzględnieniem przeciwwskazań do wysiłków fizycznych (pomiar VO2 max) oraz rozpoznaniu czynników ryzyka chorób krążenia i oszacowaniu globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego, pozwala
uniknąć zwiększonej zachorowalności i śmiertelności z powodu ostrych
incydentów w wyniku zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy, a także daje szansę pracownikom fizycznym na poprawę jakości życia.
Poza nadciśnieniem tętniczym opornym na leczenie i źle kontrolowanym, chorobą wieńcową i udarem mózgu, innymi bezwzględnymi kardiologicznymi przeciwwskazaniami do ciężkiej pracy fizycznej są: znacznego stopnia uszkodzenie serca – niewydolność serca, zwężenie zastawek
serca znacznego stopnia, kardiomiopatia przerost mięśnia sercowego;
szczególnie z zawężeniem drogi wypływu, tętniak serca lub aorty, wieloogniskowe i złożone komorowe zaburzenia rytmu serca.
Warto zachęcać pracowników do troski o własne zdrowie. Polityka
prozdrowotna w zakładzie pracy może przyczynić się do lepszego stanu
zdrowia oraz przedłużenia aktywności zawodowej. Dopilnowanie i zapewnienie terminowych badań profilaktycznych, zainteresowanie się stanem zdrowia pracownika oraz zagwarantowanie w przypadku choroby
wsparcia pracownikowi to podstawowe działania pracodawcy, które
mogą mieć wpływ pozytywny bądź negatywny na postawę pracownika.
Efektem niewłaściwego postępowania wobec pracownika może być jego
obawa, że gdy zachoruje i pójdzie na zwolnienie lekarskie, to zostanie
zwolniony. Nieuzasadnione obwinianie się, przeświadczenie, że nikt mnie
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nie zastąpi, może skutkować poważnymi chorobami. Wykryte zawczasu
nie przyniosłyby negatywnych skutków.
Należy również zadbać o stanowisko pracy pracownika, zapewnić mu
niezbędne wyposażenie nie tylko do pracy, ale również do wykonywania
jej w sposób bezpieczny i zdrowy. Dotyczy to np. wyboru odpowiedniego
fotela, oświetlenia, środków ochrony indywidualnej i tym podobnych
elementów, rożnych w zależności od wykonywanej pracy.
Pracownicy 60+ czują się niedowartościowani dużo bardziej niż ludzie
młodsi, jeżeli chodzi o zakres wiedzy, mądrości – są trochę spychani na
dalszy plan – co nie sprzyja ich rozwojowi, dobremu samopoczuciu. Docenianie pracy, wiedzy, doświadczenia osób starszych może im ułatwić
wykonywanie obowiązków, zachęcić do rozwoju mimo późnego wieku,
a jednocześnie pokazać młodym, że starszy wiek nie dyskwalifikuje pracownika. Można zaproponować pracownikom w okresie późnej dorosłości
funkcję mentora czy nauczyciela młodej kadry. To dla nich szansa na rozwój, na zwiększenie poczucia dowartościowania, a jednocześnie na rzetelne wyedukowanie młodych ludzi przyjętych do pracy. Mobilizowanie
do współpracy pracowników młodych ze starszymi, poprzez np. łączenie
ich w grupy zadaniowe, może również okazać się skuteczne w utrzymywaniu zawodowej aktywności osób starszych.
W okresie późnej dorosłości wsparcie społeczne, pomoc otrzymywana
od innych, ma szczególną wartość, a jej poziom znajduje odzwierciedlenie
w funkcjonowaniu fizycznym i psychospołecznym człowieka. Stanowi
źródło zasobów, które pomagają radzić sobie z trudnościami codzienności, a przez to podnoszą poziom sprawności funkcjonalnej. Osoby starsze
mające większą sieć kontaktów społecznych odznaczają się mniejszą ilością symptomów depresyjnych. Wsparcie społeczne zwiększa poczucie
bezpieczeństwa, kontroli i skuteczności. W tym kontekście zasadniejsza
wydaje się ważność przeciwdziałania społecznej izolacji i wykluczenia
osób w okresie późnej dorosłości.
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Mając na uwadze, że pracownicy starzejący się podlegają zmianom
fizycznym i psychicznym, co przekłada się na ich funkcjonowanie zawodowe, warto zlecać im zadania, które pozwalają na zachowanie równowagi pomiędzy wymaganiami pracy a możliwościami sprostania im.
W tym celu należałoby regularnie, np. corocznie, w zależności od rodzaju
wykonywanej pracy i możliwości człowieka, weryfikować stan psychofizyczny pracownika, jego zmiany na przestrzeni lat lub miesięcy. Dodatkowo analizie powinien podlegać zakres obowiązków pracowniczych.
Jeżeli powyższe weryfikacje wykażą rozbieżności, to warto byłoby zastanowić się nad zmianą wymagań wobec pracownika. Jest to warunek zachowania dobrego samopoczucia i zdrowia pracownika, a także przedłużenia efektywności jego aktywności zawodowej. Niezależnie od tego,
czy mamy do czynienia z pracą fizyczną czy umysłową, sprawność osób
po 60. roku życia może powoli się obniżać. Na różnych stanowiskach
pracy ocenie powinny podlegać inne sprawności. Na przykład wzrok
i układ mięśniowo-szkieletowy w przypadku pracy księgowego, wzrok
i koordynacja wzrokowo-ruchowa u kierowcy zawodowego, sprawność
motoryczna u chirurga. Znając specyfikę pracy swoich pracowników oraz
ich samych, dobry pracodawca najlepiej wie, na jakie elementy zwracać
uwagę przy ocenie możliwości wykonywania pracy.
Sprawność zawodowa ludzi w podeszłym wieku może być wysoka,
szczególnie, że rezultaty pracy zależą często w większym stopniu od ich
wiedzy i doświadczenia. Osoby te niejednokrotnie chcą się rozwijać, korzystać z ostatnich lat swojego życia zawodowego w sposób aktywny.
Warto im to umożliwić poprzez doszkalanie ich i traktowanie, jak pełnowartościowych pracowników. Stawianie na rozwój osób 60+ może być
korzystne nie tylko dla pracownika, ale i pracodawcy. Oczywiście zdarzają
się osoby, które nie są zainteresowane edukacją, czują, że życie im się
kończy, że nie warto. Wówczas należy ich zachęcać i motywować do podejmowania wyzwań. Działanie takie pracodawcy powinno przynieść
wymierne efekty. W wielu przypadkach może okazać się, że osoby 60+
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potrzebowały zachęty, żeby się zaangażować. Dlatego tak bardzo pomocne są szkolenia pozazawodowe – dotyczące motywacji pracowników,
radzenia sobie ze stresem, komunikacji. Szkolenia mogą ułatwiać pracownikom odnalezienie się we wciąż zmieniającym się zakładzie pracy,
być wsparciem dla nich w okresie przedemerytalnym oraz świadczyć
o zaangażowaniu i trosce pracodawcy o osoby z grupy 60+. Warto pamiętać, że motywacja finansowa nie jest jedyną, która może mieć wpływ
na zmianę postawy i zaangażowanie pracowników. Najważniejsze są
uznanie zasług, docenianie i poważne traktowanie przez pracodawcę.
Wycofywanie się z pracy powinno następować stopniowo, bez nagłej
zmiany w trybie życia (np. poprzez stopniowe przekazywanie obowiązków, zatrudnienie na część etatu), aby jak najbardziej ułatwić adaptację
do emerytury. Korzystna dla tego okresu jest także możliwość kontunuowania pracy zawodowej. Zakończenie pracy jest jednym z najbardziej
stresogennych wydarzeń. Dla wielu oznacza otwarcie etapu kończącego
życie. 1/3 emerytów ma trudności z poradzeniem sobie z konsekwencjami
przejścia na emeryturę. Jest to tym trudniejsze, im bardziej stało się nagle
i bez przygotowania. Trudniej jest też osobom, które przynosiły pracę do
domu i pracowały po godzinach. Łatwiej – osobom o szerokich zainteresowaniach pozazawodowych. Zakończenie pracy zawodowej można sobie ułatwić kilka lat przez odejściem z pracy poprzez budowanie planów
na okres emerytalny. Oczywiście w dużej mierze zależy to od samych
pracowników, natomiast można ich zachęcać, by myśleli o tym czasie
wcześniej i się do niego przygotowywali.
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6. Zarządzanie wiekiem
a kształtowanie bezpiecznych
warunków pracy
Zarządzenie wiekiem to specyficzne działania podejmowane w różnych obszarach kierowania zasobami ludzkimi, które mają na celu ułatwienie starszym pracownikom kontynuowanie pracy zawodowej w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i zdrowie. Efektywne
programy zarządzania wiekiem powinny przede wszystkim mieć prewencyjny charakter, jednocześnie niezaniedbując działań doraźnych, dających efekty natychmiastowe, takie jak np. podnoszenie kompetencji
i kwalifikacji pracowników starszych, poprawa ich zdrowia. Oznacza to,
że należy ukierunkować działania prewencyjne na pracownika w całym
przebiegu jego kariery zawodowej oraz we wszystkich grupach wiekowych, nie tylko starszych.
Zarządzanie wiekiem w organizacji zakłada podejmowanie różnorodnych działań w zależności od wykonywanej pracy. W przypadku pracowników fizycznych – powinny one skupiać się na dostosowaniu rodzaju
i ciężkości pracy do możliwości jej wykonywania przez pracowników starszych oraz na umożliwianiu im wcześniejszej zmiany stanowiska pracy
na mniej obciążające. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób wykonujących pracę ciężką i bardzo ciężką, pracę w warunkach mikroklimatu
gorącego i zimnego. Jest wiele zajęć, których nie powinny podejmować
się osoby starsze, ale są i takie, które nie powinny być wykonywane przez
tego samego pracownika przez cały okres zatrudnienia. Zmiana stanowiska pracy na mniej obciążające, lub stawiające przed nim mniejsze
wymagania, pozwala zachować dobry stan zdrowia, kontynuować pracę
w zadowalających warunkach, w sposób efektywny i skuteczny, a także
zapobiega wcześniejszemu wykluczeniu z grupy osób aktywnych
zawodowo.

27

Systemy zarządzania wiekiem mają pozytywny wpływ również na
pracowników młodszych. Jednocześnie, a może przede wszystkim, kształtują opinie o starszych pracownikach, jako tych, których wiedza i doświadczenie są doceniane i których obecność jest przez pracodawców
pożądana i postrzegana jako ważny element ciągłości funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Może to mieć także pozytywny wpływ na kształtowanie
poglądów młodszego pracownika na temat własnej aktywności zawodowej w późniejszym okresie.
Zarządzanie wiekiem pozwala na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów ludzkich w organizacjach, dzięki uwzględnieniu
potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku. Umożliwia zatrzymanie w organizacji i korzystanie z bezcennej praktyki, doświadczenia
i wiedzy starszych pracowników.
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7. Dyskryminacja ze względu
na wiek
Dyskryminacja oraz uproszczone, powierzchowne przekonania, dotyczące jednostek lub grup społecznych ze względu na ich wiek nazywa
się ageizmem (czyt. ageizmem) albo wiekizmem. Przyjmuje się stereotypowe założenia na temat fizycznych lub umysłowych cech ludzi z określeniem grupy wiekowej i zwykle wyraża się je w sposób poniżający poprzez np. nadmierne podkreślanie zewnętrznych oznak starości.
Kwestionuje się wiedzę i doświadczenie ludzi starszych, traktuje w kategoriach nikomu niepotrzebnych przeżytków.
Stereotypy wiążą się z potrzebą upraszczania i porządkowania rzeczywistości, jest to naturalna ludzka skłonność, która uwidacznia się
w każdej dziedzinie życia. Mogą one być bardzo szkodliwe dla danej
grupy społecznej, której dotyczą, przekładać się na określone działania
w ich kierunku – czyli dyskryminację. Przykłady stereotypów dotyczących
ludzi starszych to: osoby zmęczone życiem, powolne, mające słabą pamięć, schorowane, osamotnione, biedne, nadmiernie skupione na swoim
zdrowiu, roszczeniowe, bierne, sztywne w sposobie zachowania i myślenia. Współczesny człowiek jest zapatrzony w młodość, kult zdrowia i sukcesu. Powszechne opinie dotyczące ludzi starszych nie pasują do współczesnego świata, dlatego się ich „odstawia na boczny tor”, izoluje.
Niejednokrotnie stereotypy nie mają pokrycia w rzeczywistości, ale kierując się nimi jednakowo oceniamy i traktujemy wszystkich ludzi starszych
doprowadzając do ich dyskryminacji.
Negatywne opinie dotyczące osób starszych często wynikają z lęku
przed swoją własną starością. Inne powody ageizmu to brak rzetelnej
wiedzy o starości wśród pracodawców, bezrobocie, które nasila konkurencję na rynku pracy i związane z tym oczekiwania, by starsi oddawali
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swoje miejsca pracy osobom młodszym. Stereotypy pozytywne w postaci
założeń, że ludzie starzejący się wymagają specjalnej troski, wyjątkowego
traktowania lub pomocy ekonomicznej również mogą być dla nich krzywdzące. Ich efektem jest specjalny sposób mówienia do osób starszych,
protekcjonalne zachowanie, infantylizacja seniorów. Przykładami ageizmu
w życiu zawodowym są np. pozbawienie osób starszych stanowisk, możliwości decyzyjnych, faworyzowanie młodych ze względu na ich przebojowość, traktowanie w sposób nieprzyjemny, izolowanie z grona współpracowników.
Obecnie poglądy na temat starości się zmieniają. Ludzie starsi postrzegani są coraz częściej jako osoby radosne, towarzyskie, aktywne zawodowo. Należy jednak mieć na uwadze, że niezależnie od tego, jakimi
posługujemy się stereotypami pozytywnymi czy negatywnymi, można
łatwo skrzywdzić pracownika 60+. Każdy pracownik jest inny i dlatego
warto patrzeć na niego indywidualnie, chcąc zrozumieć jego sytuację,
ograniczenia i atuty.
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