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У процесі старіння людини в нервовій системі настають значні порушення, тісно 

пов’язані з характерними змінами судин. Порушення з боку вищої нервової 

діяльності в різних людей відбуваються індивідуально і характеризуються 

послабленням перебігу нервових процесів. Це проявляється зниженням 

працездатності, погіршенням уваги, пам’яті, розладами сну, емоційною 

нестійкістю тощо. Вікові зміни нервової системи,  зниження її пристосувальних 

можливостей зумовлюють значне послаблення багатьох функцій, відповідних 

реакцій на подразнення, швидку їх виснаженість і повільне відновлення. Дані про 

вікові зміни нервової системи пояснюють особливості розвитку симптоматики, 

перебігу захворювань у людей старшого віку, їх реакцій на застосування різних 

засобів і методів терапії. У людей середнього, похилого і старечого віку можуть 

спостерігатися неврологічні захворювання і порушення психіки, на які хворіють і 

особи молодого віку. Але є захворювання нервової системи, які переважно 



спостерігаються в осіб старших вікових груп і розвиток яких значною мірою 

пов’язаний з атеросклеротичними змінами в судинах, артеріальною гіпертензією, 

змінами в кістково-суглобовому апараті тощо. Судинна патологія головного мозку 

досить поширена. Вона становить від 30 до 50 % хвороб головного мозку. До 

гострих розладів мозкового кровообігу належать початкові прояви недостатності 

кровопостачання мозку, порушення мозкового кровообігу, що швидко минають, 

гостра гіпертонічна енцефалопатія, інсульти (ішемічний і геморагічний), тоді як 

до хронічних розладів мозкового кровообіг - дисциркуляторні порушення 

(атеросклеротична і гіпертонічна енцефалопатія, їх поєднання тощо). Оскільки 

судинні ураження, у першу чергу атеросклероз, є захворюваннями похилого і 

старечого віку, їх поширеність пояснюється постарінням населення, тобто 

збільшенням у багатьох країнах чисельності людей похилого віку в загальній 

структурі населення. Ризик розвитку судинних захворювань головного мозку з 

віком значно зростає. Частота мозкового інсульту в осіб віком 60 років і більше в 

17 разів вища, ніж в осіб молодшого віку. У старих людей існує взаємозв’язок 

вікових змін нервової, серцево-судинної систем, ліпідного обміну з 

атеросклеротичною патологією. У процесі старіння людини в нервовій системі 

настають значні порушення, тісно пов’язані з характерними змінами судин. 

Порушення з боку вищої нервової діяльності в різних людей відбуваються 

індивідуально і характеризуються послабленням перебігу нервових процесів. Це 

проявляється зниженням працездатності, погіршенням уваги, пам’яті, розладами 

сну, емоційною нестійкістю тощо. Вікові зміни нервової системи, зниження її 

пристосувальних можливостей зумовлюють значне послаблення багатьох 

функцій, відповідних реакцій на подразнення, швидку їх виснаженість і повільне 

відновлення. Дані про вікові зміни нервової системи пояснюють особливості 

розвитку симптоматики, перебігу захворювань у людей старшого віку, їх реакцій 

на застосування різних засобів і методів терапії. У людей середнього, похилого і 

старечого віку можуть спостерігатися неврологічні захворювання і порушення 

психіки, на які хворіють і особи молодого віку. Але є захворювання нервової 

системи, які переважно спостерігаються в осіб старших вікових груп і розвиток 



яких значною мірою пов’язаний з атеросклеротичними змінами в судинах, 

артеріальною гіпертензією, змінами в кістково-суглобовому апараті тощо. 

Похилий вік – це період, коли загострюються наявні психічні розлади, наприклад, 

біполярний афективний розлад чи шизофренія, можуть виникати нові 

захворювання, такі як депресія, судинні розлади, наслідки порушень мозкового 

кровообігу, соматогенні захворювання та атрофічні процеси.Пресенільні деменції 

також відносять до групи передстаречих психозів. Вони носять назви від прізвищ 

вчених котрі їх описали, - хвороби Альцгеймера, Піка . Спільним для них є 

малопомітний початок, прогредієнтність, незворотність розладів, прогресуюче 

слабоумство, що поєднується з локальними вогнищевими розладами. При хворобі 

Альцгеймера прогресуюче слабоумство поєднується з наростаючими розладами 

пам'яті за типом прогресуючої амнезії. З розвитком рано виявляються і 

підсилюються такі симптоми, як афатичні розлади (амнестична та сенсорна афазія, 

логоклонії та насильницька мова), порушення письма, читання, апраксія та 

агнозія; іноді спостерігаються епілептиформні припадки. 

 Око - це орган зору, завдяки йому інформація про простір, світло, кольори, розміри 

та інші параметри передається в мозок людини і там обробляється через прозору 

випуклу рогівку, позаду якої розташована передня камера, світло потрапляє в зіницю. 

Діаметр зіниці регулює райдужка, яка залежно від кількості світла звужує її або 

розширює. Промені світла проникають через кришталик і фокусуються на сітківці. 

Людське око має діаметр 2,5 см, тільки в одній сітківці близько 130 млн. чутливих до 

світла клітин. Всередині очного яблука локалізуються склисте тіло, кришталик, 

водяниста волога. Зовнішня оболонка ока називається склерою, її видима зовнішня 

частина — очним білком. З віком око постійно змінюється У дитинстві та юності ці 

зміни пов’язані переважно з ростом ока, а надалі мають дегенеративний характер, 

змінюється його зовнішній вигляд: очі у старих людей здаються маленькими і 

глибоко запалими. Ці вікові фізіологічні зміни спричинюють захворювання ока, про 

що необхідно пам’ятати медичній сестрі.  

               Вікові захворювання повік проявляються, як правило, зміною їх положення 

або патологією шкіри. Старече вивертання повік розвивається лише на нижніх 



повіках як наслідок атрофії колового м’яза ока і в’ялості шкіри. З’являються постійна 

сльозотеча (зазвичай двобічна) в закритому приміщенні, мацерація шкіри нижніх 

повік і щік, хронічний кон’юнктивіт. Об’єктивно спочатку визначається помірне 

розширення нососльозової протоки і відставання нижніх сльозових точок від 

поверхні очного яблука, надалі край нижньої повіки відвисає. Кон’юнктива 

вивертається назовні, вона значно гіперемійована через постійний контакт з повітрям, 

потовщена, інколи вкрита кірочками, виразками. При значному вивертанні 

неможливе повне заплющення повікової щілини, що може призвести до розвитку 

ускладнень, пов’язаних із дистрофічними змінами рогівки, при яких зменшується її 

прозорість і погіршується зір. Перебіг захворювання повільний, прогресуванню його 

сприяє постійне витирання сльози, як правило, від внутрішнього кута повікової 

щілини до зовнішнього, що спричинює більше розтягнення повіки. Захворювання 

частіше виникає у віці понад 60 років. Пацієнтів турбує така проблема, як 

косметичний дефект, що зумовлює психологічний дискомфорт. Діагноз 

встановлюють за даними зовнішнього огляду і пальпації. Лікування на ранніх стадіях 

консервативне: необхідно навчити пацієнта правильно витирати сльозу (легкими 

рухами промокати сльозу і завжди в напрямку від зовнішнього кута повікової щілини 

до носа), робити масаж шкіри повік; електроміостимуляція (міоліфтинг) 

Вухо — це складний орган, який сприймає звуки і через який проходять звукові хвилі 

повітря. Вуха дають змогу чути шепіт, крик, служать своєрідними перетворювачами 

звукових хвиль на електричні сигнали, які надходять у мозок. Завдяки органу слуху 

ми зберігаємо рівновагу. Звукові хвилі з вушної раковини потрапляють через 

зовнішній слуховий хід у середнє вухо — там барабанна перетинка вібрує і передає 

звукові хвилі у внутрішнє вухо. У внутрішньому вусі є завитка — крихітне 

утворення, заповнене рідиною. Всередині її інформація звукових хвиль 

перетворюється на електричні сигнали, які потрапляють у мозок. Мозок розшифровує 

звуки: шепіт чи гуркіт, музика чи дитячий плач. До завитки прикріплюються три 

напівкруглих Є-подібних канали, які сприяють збереженню рівноваги. Біологічне 

старіння організму супроводжується зниженням функцій багатьох органів і тканин, у 

тому числі органа. Так, як і сам процес старіння, ознаки і темпи розвитку вікової 



приглухуватості індивідуальні. У деяких осіб добрий слух зберігається до 70 років, в 

інших починає знижуватись у 50 років і навіть раніше. У віці 60—69 років стареча 

приглухуватість буває в 13,3 випадку на кожну тисячу населення, у 70—79 років — у 

33,3 випадку. Деякі автори прогресуючу вікову приглухуватість поділяють на: — 

“чисто” вікову; — зумовлену віковими хворобами (атеросклероз); — яка не має 

відношення до віку (діабетична капілярна ангіопатія, при якій погіршується кровотік 

у завитці; дія побутового і промислового шуму тощо). У внутрішньому вусі, 

нервових слухових шляхах, центрі слуху, корі великого мозку внаслідок 

дегенеративно-атрофічних змін не тільки порушується слух, а й спостерігається 

загальне уповільнення психічних і фізичних реакцій на звукові сигнали, знижується 

здатність не тільки чути звуки, а й розуміти сказане. Після 40 років часто знижується 

сприйняття високих тонів у діапазоні мовленнєвих частот. Сприйняття низьких тонів 

знижується значно пізніше і меншою мірою. При зниженні сприйняття високих 

частот погіршується здатність розрізняти приголосні звуки, тому що вони 

складаються з більш високих тонів і надають словам чіткого звучання, а голосні 

надають звучності. Приголосні є слабкими звуками і легко приглушуються 

випадковими шумами, розрізняти їх стає все важче. Тому старі люди хоч і чують 

голос, але погано розуміють схожі слова, інформацію, закодовану в звукових 

сигналах, нерідко перепитують слова, відповідають неправильно або невлад, 

повністю не одержують інформацію і не завжди її правильно розуміють. Пацієнт 

похилого віку чує і розуміє мовлення в тихій кімнаті, у шумному ж оточенні — 

набагато гірше, погано розрізняє швидке мовлення без інтонацій. Неправильні 

відповіді часто є причинами комічних ситуацій, а старі люди — предметом 

насміхань. Це негативно впливає на них: вони ізолюються, замикаються в собі.  

Діагностика старечої приглухуватості складна, тому що в процесі життя людини 

нашаровуються різні соціальні й ендогенні чинники (шийний остеохондроз, 

захворювання нирок тощо). — Проведення тестів переривчастим і фільтрованим 

мовленням є найбільш об’єктивним дослідженням тяжкості старечої приглухуватості 

і метод прогнозування ефективності електроакустичної корекції слуху. Вікові зміни 



органа слуху, які виникли, незворотні і важко піддаються лікуванню. Метою 

лікування є стабілізація й уповільнення процесу старіння слухового аналізатора.  

 Шкіра.      У процесі старіння в людському організмі відбуваються фізіологічні, 

біохімічні і фізикохімічні зміни , які відповідно позначаються на стані шкірних 

покривів і призводять до різних шкірних змін. Серед зовнішніх ознак старіння шкіри 

виділяють головні (обов’язкові) і другорядні (можливі). 

До головних ознак належать: зниження пружності м’яких тканин, сухість і 

стоншення шкіри, зморшкуватість (складчастість), стареча деформація. Другорядні 

ознаки включають набряк і пастозність навколо очей, пористість шкіри, 

телеангіектазії, зірчасті ангіоми, “рубінові тільця”, гіпо- і гіпертрихоз, гірсутизм, 

гіперпігментацію, себорейні кератоми (папіломи, старечі бородавки, плями), 

ксантелазми. Медична сестра повинна навчати пацієнта похилого віку догляду за 

шкірою, що старіє:  

— оберігати шкіру від травм, розчухів, інфекцій тощо (особливо на гомілках, де 

часто локалізуються різні геріатричні дерматози);  

— уникати надмірної інсоляції, що спричинює старіння шкіри і розвиток 

новоутворень: використовувати парасольки, захисні окуляри, креми від 

засмаги;  

— боротись із сухістю шкіри: у приміщеннях використовувати зволожувачі 

повітря, помірно користуватися холодною і гарячою водою, милом, не 

вмиватися жорсткою водою, після вмивання шкіру просушувати, не 

користуватися грубими рушниками;застосовувати зволожувачі креми. 

Питання:1.Основні зміни психоневрологічної системи у людей похилого віку. 

2. Захворювання органів зору, слуху  у людей похилого віку. 3. Захворювання шкіри  

у ЛПВ. 

 


