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Wstęp
PROJEKT SYSTEMOWY
Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAŁOŻENIA I STAN REALIZACJI
UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU
W Polsce coraz dynamiczniej postępuje zjawisko starzenia się społeczeństwa. Obecnie
odsetek osób po 65. roku życia stanowi 15% ogółu społeczeństwa. Zgodnie z prognozą
GUS na 2020 r., odsetek osób po 60. roku życia ma osiągnąć poziom 22,4%, a co czwarta
z tych osób przekroczy 75 lat, wzrośnie także odsetek osób po 80. roku życia Wobec tak
dynamicznego zwiększania się populacji osób starszych jednym z pilniejszych celów
polityki zdrowotnej jest przeorientowanie jej priorytetów m.in. na poprawę jakości
życia osób starszych oraz przygotowanie systemu ochrony zdrowia do zwiększonego
zapotrzebowania na usługi medyczne, w tym przede wszystkim pielęgnacyjne i opiekuńcze. Dostosowywanie systemu ochrony zdrowia do trendów demograficznych
i wzrostu zachorowalności na choroby typowe dla wieku podeszłego musi następować
w wielu aspektach, w tym także w aspekcie edukacyjnym w odniesieniu do zespołu
terapeutycznego sprawującego opiekę nad osobą w podeszłym wieku, w którym
bardzo istotną rolę odgrywa pielęgniarka. Z uwagi na zróżnicowany przebieg chorób, którym towarzyszą zaburzenia typowe dla wieku podeszłego (Wielkie Zespoły
Geriatryczne), świadczenia pielęgnacyjne stają się jednym z najważniejszych działań
medycznych. Dlatego tak istotne jest, aby były wykonywane przez wykwalifikowaną
kadrę pielęgniarską.
Niestety, zjawiskiem identyfikowanym na obszarze całego kraju są wyraźne niedobory
kadry posiadającej kwalifikacje niezbędne do sprawowania kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem w podeszłym wieku. Z analiz prowadzonych przez Centrum
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wynika, że według stanu na 30
listopada 2013 r., w skali całego kraju, liczba specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa
geriatrycznego wynosiła jedynie 374 osoby (w tym 368 pielęgniarek i 6 pielęgniarzy).
Taki stan rzeczy wynika w znacznym stopniu z braku w dotychczasowej ofercie kształcenia podyplomowego innej formy edukacyjnej niż szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.
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Częściową odpowiedzią na tak zidentyfikowany problem stał się projekt systemowy
Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który Centrum będzie
realizować w latach 2013-2015.
ZAŁOŻENIA PROJEKTU I STAN REALIZACJI
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa
stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób
pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.
Decyzja o dofinansowaniu projektu Nr POKL 02.03.02-00-010/13 została podpisana przez
Ministra Zdrowia w dniu 31 lipca 2013 r.
Beneficjentem systemowym jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
i Położnych. Funkcję zarządzającą projektu sprawuje Dyrektor Centrum. Zespół projektowy tworzą pracownicy Centrum.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości opieki pielęgniarskiej nad osobami
starszymi poprzez organizację kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska
opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego, a jego osiągnięcie
zapewni realizacja następujących celów szczegółowych, tj.:
1. rozszerzenie oferty programowej kształcenia podyplomowego i dostosowanie do
zwiększonego zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską nad osobami starszymi,
2. podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach kursu
specjalistycznego w zakresie kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem
z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Najważniejsze zadania w projekcie:
●● opracowanie programu kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska
opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego,
●● opracowanie i przygotowanie w formie publikacji materiałów dydaktycznych dla
uczestników kursu,
●● przeszkolenie w ramach ww. kursu 4800 pielęgniarek, pielęgniarzy, w około
150 edycjach prowadzonych na terenie całej Polski przez uprawnione podmioty (wymienione w art. 75 ust. 1 obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)
i wybrane z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.
Realizację projektu rozpoczęto od opracowania programu kursu specjalistycznego
Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku
podeszłego. W tym celu Dyrektor Centrum, w porozumieniu z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, powołał zespół autorów – ekspertów z dziedziny pielęgniarstwa
geriatrycznego i geriatrii. Program został opracowany zgodnie z art. 78 ww. ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia 13 września
2013 r.
Stanowi on podstawę kształcenia, którym, w okresie realizacji projektu, zostanie objęta
grupa 4800 pielęgniarek, pielęgniarzy z terenu całej Polski. Jest to zupełnie nowa ini-

cjatywa szkoleniowa w zakresie nabycia, poszerzenia i aktualizacji wiedzy oraz umiejętności w zakresie kompleksowej pielęgniarskiej opieki geriatrycznej. Zawartość
merytoryczna kursu, ujęta w 13 zakresach tematycznych, odnosi się do najczęściej
występujących problemów zdrowotnych wieku podeszłego i standardów postępowania pielęgniarskiego, z wykorzystaniem metod Całościowej Opieki Geriatrycznej. Program zawiera takie elementy jak: cel kształcenia, szczegółowy program nauczania wraz
z określeniem treści i umiejętności wynikowych, wskazówki metodyczne: formy prowadzonych zajęć, kwalifikacje kadry dydaktycznej, placówki stażowe, czas trwania oraz
forma zaliczenia kursu. Program został przewidziany do realizacji w ramach 200 godzin
dydaktycznych, w tym 110 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć stażowych.
Zgodnie z założeniami projektu, każdy uczestnik kursu otrzyma materiały dydaktyczne
opracowane przez autorów programu kursu. Opracowanie to odnosi się do zagadnień
będących przedmiotem kształcenia i ma na celu wspomaganie procesu uczenia się,
systematyzowanie pozyskiwanej wiedzy, celem osiągnięcia jak najlepszych efektów
nauczania. Materiały dydaktyczne przygotowane przez Centrum w formie publikacji
będą przekazywane uczestnikom kursu za pośrednictwem organizatorów kształcenia.
Grupa docelowa – coraz liczniejsza populacja ludzi starszych – powoduje, że świadczenie opieki nad pacjentem dorosłym niezależnie od miejsca jej sprawowania (środowisko
zamieszkania, opieka instytucjonalna) staje się równoznaczne z opieką nad pacjentem
w podeszłym wieku. Dlatego wsparcie w ramach projektu kierowane jest do wszystkich pielęgniarek, pielęgniarzy spełniających dwa podstawowe wymogi: posiadających
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza stwierdzające uprawnienie do
wykonywania zawodu oraz legitymujących się aktualnym zatrudnieniem w zawodzie
pielęgniarki, pielęgniarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub aktualnie wykonujących ten zawód w ramach grupowej lub indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.
Szkolenie jest całkowicie bezpłatne dla uczestniczących w nich osób. Jego koszt
w całości pokrywany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo uczestnicy kursu otrzymują wsparcie w postaci zapewnienia wyżywienia w trakcie trwania
zajęć teoretycznych i zwrotu kosztów dojazdu do miejsca prowadzenia kształcenia.
Zasięg projektu – kursy będą prowadzone na obszarze całej Polski. W celu zapewnienia
jak największej dostępności do kształcenia procedury przetargowe będą tak przygotowywane, aby kursy mogły się odbywać na obszarze działania poszczególnych okręgowych izb pielęgniarek i położnych. W okresie od IV kwartału 2013 r. do I kwartału 2015
r. zaplanowano przeprowadzenie około 150 edycji kursu.
Realizacja kursu – postępowania przetargowe na wybór organizatorów kursu prowadzone są przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia. Członkami komisji przetargowej są trzej przedstawiciele Centrum, którzy wspólnie z przedstawicielem
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pełnią funkcje rzeczoznawców. We wrześniu
br., uruchomiono 16 pierwszych postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie organizatorów kształcenia 32 edycji kursu, dla łącznej liczby 960 uczestników,
z obszaru wszystkich województw.
Wszczęcie postępowań zostało poprzedzone opracowaniem przez Zespół projektowy
dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu, w tym w szczególności
wzoru umowy zawieranej z organizatorem kształcenia na prowadzenie kursu, regulaminu zwrotu kosztów dojazdu na kurs, standardu dokumentacji przebiegu procesu
kształcenia, wzoru dokumentów wynikających z realizacji kursu w ramach projektu.
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Jednym z działań zmierzających do osiągnięcia jak najwyższej jakości prowadzonych
szkoleń w ramach projektu są spotkania warsztatowe z organizatorami kursu. 23 października 2013r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyło
50 przedstawicieli organizatorów kształcenia z terenu całej Polski, zainteresowanych
prowadzeniem kursu. Podczas warsztatów omówiono m.in. warunki umowy zawieranej na prowadzenie kursu, przedstawiono standard dokumentacji przebiegu procesu kształcenia opracowanej na potrzeby projektu, zapoznano z zasadami informacji
i promocji oraz innymi aspektami, istotnymi z punktu widzenia realizacji szkolenia
w ramach projektu. Wykładowcami byli członkowie Zespołu projektowego zaangażowani w realizację poszczególnych zadań.
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników warsztatów świadczą o tym, że
warsztaty spełniły zakładane oczekiwania. Zainteresowanie udziałem w tego typu spotkaniach ze strony organizatorów kształcenia potwierdza zasadność zorganizowania
pięciu kolejnych, które zgodnie z założeniami projektu planowane są w dwóch kolejnych latach realizacji projektu.
Działania informacyjno-promocyjne – aby informacja o projekcie trafiła do jak największej liczby odbiorców, tj.: pielęgniarek, pielęgniarzy z terenu całej Polski, rozpoczęto
realizację zaplanowanych, w ramach projektu, działań informacyjno-promocyjnych.
Komunikat o realizacji projektu został zamieszczony na stronie internetowej Centrum
już następnego dnia po uzyskaniu decyzji Ministra Zdrowia o jego dofinansowaniu, tj.
1 sierpnia 2013r.
Pierwszy artykuł prasowy o projekcie pt.: „MZ: opieka nad seniorami – kurs specjalistyczny
dla pielęgniarek”, ukazał się we wrześniu br., w miesięczniku branżowym Rynek Zdrowia.
Na stronie internetowej Centrum został uruchomiony specjalny serwis informacyjny
o projekcie i bieżących działaniach prowadzonych w ramach jego realizacji. Rozpoczęto także prezentację projektu na łamach miesięczników branżowych: Magazynu
Pielęgniarki i Położnej oraz Rynku Zdrowia, a także na portalach internetowych tych miesięczników. Dzięki współpracy z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych
komunikat o projekcie został rozesłany do wielu podmiotów leczniczych na terenie
całej Polski, a znaczna część okręgowych izb pielęgniarek i położnych zamieściła go na
swych stronach internetowych.
W ramach działań promocyjnych opracowano i przygotowano do dystrybucji materiały informacyjno-promocyjne, takie jak ulotki, plakaty, kalendarze, adresowane do
środowiska pielęgniarskiego i zachęcające do udziału w projekcie.
Projekt został już zaprezentowany na kilku spotkaniach i konferencjach zawodowych,
odbywających się w różnych regionach Polski. Zainteresowanie, z jakim spotykał się
podczas tych spotkań, potwierdza, że stanowi bardzo oczekiwaną ofertę szkoleniową.
Ważnym wydarzeniem dla realizacji projektu jest obecna, a zarazem pierwsza Ogólnopolska Konferencja Informacyjno-Promocyjna. Mamy nadzieję, że Konferencję, której
tematyka została powiązana z zakresem merytorycznym programu kursu, uznacie Państwo za interesującą, a udział w niej będzie czasem efektywnie zagospodarowanym.
Zakładany efekt realizacji projektu – efektem realizacji celu głównego jest nie tylko
osiągnięcie zaplanowanych w jego ramach wskaźników, ale przede wszystkim wyposażenie kadry pielęgniarskiej w wiedzę i umiejętności niezbędne w codziennej prak-

tyce oraz gwarantujące podniesienie jakości opieki sprawowanej nad pacjentami
w podeszłym wieku. Realizacja projektu przyniesie trwały efekt, gdyż przyczyni się
do zwiększonego dostępu tej grupy świadczeniobiorców do efektywnej i skutecznej
pielęgniarskiej opieki geriatrycznej, tworząc zarazem istotny i trwały element prowadzonej polityki senioralnej. Ponadto po zakończeniu projektu program kursu na stałe
wzbogaci ofertę programową kształcenia podyplomowego pielęgniarek, w celu kontynuowania procesu dostosowywania kwalifikacji tej grupy zawodowej do trendów
demograficznych, jednoznacznie wskazujących na postępujący proces starzenia się
polskiego społeczeństwa.
Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Centrum
www.ckppip.edu.pl
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Rola pielęgniarki w sprawowaniu
opieki nad osobami starszymi
Społeczno-demograficzne uwarunkowania zapotrzebowania na opiekę
W Polsce, tak jak w innych krajach europejskich, proces starzenia demograficznego
ulega pogłębianiu. Prognozy GUS wskazują, że w perspektywie najbliższych dwudziestu lat niemal co czwarty mieszkaniec naszego kraju przekroczy umowny próg starości,
zasilając 8,5-milionową populację starszych wiekiem Polaków. Tak gwałtowny przyrost
najstarszej grupy wieku ludności w najbliższej perspektywie wynika z wkraczania
w fazę starości pokolenia „baby boom” z lat 50. ubiegłego wieku. Ponadto prognozy
GUS wskazują, że niemal połowa, tj. około 4 mln, przekroczy umowny próg zaawansowanej starości (75 lat), z typową dla tej grupy wieku przewlekłą wielochorobowością,
niesprawnością fizyczną, poznawczą, emocjonalną. Tym samym zwiększy się odsetek
osób niesprawnych, wymagających okresowej bądź stałej opieki. Wzrost przeżywalności jest dowodem poprawy warunków życia, postępu cywilizacji, technologii medycznych, jednak nie oznacza utrzymania dobrego zdrowia w zaawansowanej starości [1].
Aż 90% osób powyżej 75. roku życia źle ocenia stan swego zdrowia, podczas gdy
w przedziale wieku 60–74 lata tak samo uważa 34% badanych w sondażu CBOS [2].
Wraz z wiekiem zmienia się epidemiologia chorób i struktura umieralności – umieramy
nie tylko z powodu powikłań chorób serca, nowotworów, chorób układu oddechowego, udarów i wypadków, ale stajemy w obliczu „epidemii” niedołęstwa z powodu
niepełnosprawności i otępienia oraz innych chorób neurodegeneracyjnych.
Szacuje się, że około 80% osób starszych cierpi przynajmniej na jedną chorobę przewlekłą czy skutki przebytych wypadków lub urazów, które u co drugiej z nich prowadzą do trwałego upośledzenia sprawności. Do tzw. chorób zależnych od wieku, czyli
występujących częściej wraz z postępem starzenia, należą przede wszystkim: otępienie
w przebiegu choroby Alzheimera, depresja, udary i stany poudarowe, niewydolność
serca, nowotwory, choroba zwyrodnieniowa stawów z osteoporozą, niedożywienie
kaloryczno-białkowe, upadki, zakażenia i wiele innych.
Badania epidemiologiczne [3] wskazują na pogarszającą się wraz z wiekiem sprawność
lokomocyjną osób starszych, stan zdrowia oraz występowanie szeregu dolegliwości.
Postępujące z wiekiem pogarszanie się sprawności lokomocyjnej ogranicza sprawność
funkcjonalną ludzi starszych, powoduje pogorszenie jakości ich życia, dalsze pogarszanie się zdrowia, sprawności, zwiększa ryzyko hospitalizacji i umieszczenia w zakładzie opieki, a tym samym uzależnia od opieki innych osób. W wymiarze społecznym
podraża koszty opieki i stanowi obciążenie dla systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej.
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Postępujące ograniczenie sprawności prowadzi do zawężenia aktywności ludzi starszych w środowisku domowym, pozwala jednak na zachowanie samodzielności i kontroli nad własnym życiem. W sytuacji, gdy spadek sprawności przekracza możliwości
przystosowania się do deficytu funkcjonalnego, powstaje konieczność korzystania
z pomocy innych osób. Brak takiej pomocy powoduje pojawienie się i narastanie zaniedbań w różnych sferach potrzeb ludzi starszych (zdrowotnych, socjalnych, emocjonalnych, kulturalnych).
Mimo że najbardziej uniwersalną potrzebą ludzi starych jest zachowanie niezależności
i własnej indywidualności, to osoby te należą do kategorii grup zależnych. Oprócz kryterium wieku (75 lat i więcej) w literaturze wymieniane są ponadto następujące czynniki ryzyka w starości: wdowieństwo, rozwód, bezdzietność, samotne zamieszkiwanie,
ubóstwo, sprawowanie opieki nad niesprawnym członkiem rodziny, zaburzenia funkcji
poznawczych i emocjonalnych, zmiana miejsca pobytu oraz zamieszkanie w instytucji.
Obok znacznego przyrostu liczby osób starszych i niesprawnych rośnie liczba osób
samotnych, pozostających bez opieki i wsparcia ze strony najbliższego otoczenia.
Rodzina, która pełni szczególną rolę w każdej fazie życia człowieka, również starszego,
podlega ciągłym przemianom.
Aktualnie rodziny osób starszych będące w sytuacji konieczności zapewnienia opieki
napotykają poważniejsze niż dawniej trudności z zapewnieniem właściwej opieki
i pomocy osobom niesamodzielnym [4].
Nie można też pominąć zmian w samej strukturze i funkcjach rodziny, dodatkowo
ograniczających jej zdolność do wywiązywania się z funkcji opiekuńczej. Zmiany te
wyrażają się przede wszystkim w zmniejszeniu wielkości rodziny i przekształceniach
jej struktury.
Obserwuje się również niekorzystne tendencje w zakresie tzw. współczynnika potencjału pielęgnacyjnego, tj. stosunku liczby kobiet w wieku 45-64 (typowy wiek córek
osób sędziwych) do liczby osób w wieku 80+, niestety, podlega on niekorzystnym tendencjom spadkowym. W 2000 r. proporcje wynosiły: 5,1 kobiet/1 osobę w wieku 80+,
prognozy zaś wskazują, że w 2030 r. 3,6/1, a w 2050 r. jedynie 1,7/1 [5].
Współczesne polskie rodziny w porównaniu z rodzinami sprzed kilkudziesięciu lat,
charakteryzują się małą liczbą dzieci, a nawet ich brakiem, znacznie większą niż dawniej liczbą seniorów w rodzinie. Zatem w mniej licznych rodzinach trudniej może być
o zapewnienie należytej opieki własnymi siłami, mniej przejrzyste relacje rodzinne
mogą także przyczyniać się do częstszego występowania problemów związanych
z organizacją opieki i odpowiedzialnością za nią.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na ograniczenie roli rodziny jako faktycznego
opiekuna osoby starszej niesamodzielnej jest jej przestrzenne rozproszenie, spowodowane większą mobilnością przestrzenną ludności. Zjawisko to z kolei jest konsekwencją zmian na rynku pracy. W rezultacie prawdopodobnie można będzie zaobserwować
sytuację polegającą na tym, że w wielu przypadkach przyczyną braku zapewnienia
opieki będzie fizyczny brak członków rodziny.
Innym współczesnym problemem rodziny w realizacji funkcji opiekuńczej może być
pogorszenie sytuacji finansowej. Z jednej strony rodziny ponoszą wydatki na zapewnienie opieki: leki, materiały opatrunkowe, dieta, środki pielęgnacyjne, pomocnicze

itd., z drugiej zaś strony uszczuplenie dochodów może być związane z ograniczeniem wymiaru zatrudnienia lub całkowitą rezygnacją z pracy zawodowej w związku
z koniecznością sprawowania opieki nad osobą starszą niesamodzielną. Rodzina
osoby starszej niesamodzielnej wymaga pilnego i skutecznego wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczej. Nie oznacza to w żadnym wypadku, że jakiekolwiek instytucje
powinny zastąpić rodzinę, konieczne jest natomiast udzielenie jej pomocy w organizacji i zapewnieniu należytej opieki i pielęgnacji.
Priorytety w opiece nad osobami starszymi
Starania o utrzymanie sprawności, witalności i aktywności do późnych lat życia to
obecnie priorytetowe działania gerontologii. WHO wysuwa hasło niezależności (independency) jako kluczowy kierunek opieki geriatrycznej na najbliższe lata [6, 7].
Kluczowym zatem zadaniem jest podejmowanie działań ukierunkowanych na
pomyślny model starości. Pojęcie starzenia pomyślnego wprowadzili Rowe i Kahn [8].
Według ich definicji termin ten oznacza optymalny przebieg starzenia, który cechują:
brak chorób, pozytywne zachowania zdrowotne (zdrowa dieta, aktywny styl życia),
minimalne deficyty fizjologiczne, psychologiczne i społeczne przypisywane wiekowi
kalendarzowemu.
Jednym z podstawowych zadań opieki geriatrycznej jest wczesne wykrywanie czynników ryzyka wpływających na upośledzenie zdolności osób starszych do samodzielnego życia oraz taki kierunek działań profilaktycznych i leczniczych, który zapobiegałby
narastaniu niesprawności i uzależnienia tych osób od opiekunów lub pomocy instytucjonalnej. Priorytetem w polityce zdrowotnej wobec ludzi starszych jest dążenie do
jak najdłuższego utrzymywania ich w pełni sprawności życiowej umożliwiającej samodzielne funkcjonowanie w środowisku zamieszkania i poprawa jakości ich życia.
Jednym z ważnych elementów działań profilaktycznych wobec osób starszych jest profilaktyczna ocena sprawności fizycznej w zakresie czynności życia codziennego, funkcji poznawczych i emocji, ocena środowiskowych i socjalnych czynników ryzyka wraz
z rozpoznawaniem najważniejszych potrzeb podopiecznego i jego opiekunów [9].
Pożądanym działaniem w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu złożonych potrzeb zdrowotnych, środowiskowych człowieka starszego jest Całościowa Ocena Geriatryczna
(Comprehensive Geriatric Assessment) [10, 11].
Całościowa Ocena Geriatryczna
Całościowa Ocena Geriatryczna jest wielowymiarowym, interdyscyplinarnym i zintegrowanym procesem diagnostycznym służącym do określenia problemów zdrowotnych
i funkcjonalnych (medycznych, fizycznych, psychicznych, socjalnych i społecznych)
starszego pacjenta celem oszacowania obszarów deficytów funkcjonalnych i ustalenia
priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych (10,11).
Cele COG:
ʱʱ planowanie terapii,
ʱʱ planowanie rehabilitacji,
ʱʱ planowanie opieki długoterminowej,
ʱʱ koordynacja celów wyznaczonych przez świadczeniodawców,
ʱʱ optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów.
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Całościowa Ocena Geriatryczna daje szansę wykrycia problemów niewidocznych przy
tradycyjnym podejściu medycznym do pacjenta w starszym wieku, a które okazują
się tymi zasadniczymi z jego perspektywy i obiektywnie. Czasem wymagają one tylko
niewielkiej interwencji, by diametralnie poprawić jakość życia i funkcjonowanie osoby
starszej (nowe okulary, aparat słuchowy, balkonik etc.).
Podmiotem COG może być każda osoba starsza, jednak procedura ta jest szczególnie
rekomendowana do przeprowadzenia wśród tzw. pacjentów geriatrycznych:
●●

najczęściej w późnej starości,

●●

osób zniedołężniałych ,

●●

osób o złożonej niesprawności,

●●

osób w krytycznych momentach ich życia (stan po udarze, zawale, nagłe pogorszenie sytuacji ekonomicznej, wdowieństwo lub inne niezwykle stresujące sytuacje).

Kompleksowa opieka geriatryczna powinna być procesem, który składa się z czterech
etapów:
●●

oceny – postawienie rozpoznania, określenie sprawności funkcjonalnej, poznawczej, emocjonalnej i aktywności społecznej oraz określenie zasobów, czyli dostępnych środków zaradczych,

●●

ustalenia celów opieki – uzyskanie odpowiedzi, co jest najważniejszą potrzebą
osoby starszej i jakie są możliwości ich zaspokojenia,

●●

specyfikacji planu działania – podział ról między członków zespołu opieki geriatrycznej i podjęcie działań,

●●

regularnej kontroli – regularna ocena wyników, powtórna analiza i w razie
potrzeby zmiana realizowanych planów.

Opieka geriatryczna oparta na Całościowej Ocenie Geriatrycznej w odniesieniu do
ludzi starych powinna pełnić funkcje:
●●

regularnego profilaktycznego monitorowania sprawności w zakresie czynności
dnia codziennego, funkcji poznawczych i emocji,

●●

oceny zagrożeń środowiskowych i socjalnych oraz rozpoznawania potrzeb podopiecznego i jego opiekunów,

●●

planowego programu zaspokajania potrzeb realizowanego w oparciu o współpracę lekarza, pielęgniarki i pracownika socjalnego, a także innych praktyków
opieki zdrowotnej.

Ideą podejścia geriatrycznego jest zespołowa i interdyscyplinarna współpraca wszystkich praktyków geriatrycznych – lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa,
opiekuna medycznego, terapeuty środowiskowego, pracownika socjalnego, a w razie
potrzeby również logopedy, dietetyka [Rycina 1].
Każdy z członków zespołu w pierwszej kolejności ocenia pacjenta za pomocą profesjonalnych metod przypisanych swojemu zawodowi, a jednocześnie dokonuje oceny
funkcjonalnej lub interpretacji COG w celu zdefiniowania priorytetowych obszarów
potrzeb u indywidualnego pacjenta.
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Zidentyfikowane problemy osób starszych są poddawane fazie rozwiązywania przez
poszczególnych członków zespołu w ramach interdyscyplinarnej współpracy. Zespół
koncentruje się na rozwiązywaniu realnych problemów uwidocznionych u poszczególnych podopiecznych, dzieląc się zadaniami właściwymi dla profesji każdego
z członków, konsultując wzajemnie, omawiając efekty pracy, czyniąc to wszystko pod
kierunkiem odpowiedzialnego za całość lidera. Podstawą do świadczenia opieki jest
zrozumienie funkcji różnych członków zespołu medycznego oraz ich ścisła współpraca.
W praktyce na wspólnych zebraniach zespołu powinno omawiać się i dyskutować
nad problemami podopiecznych oraz planować sposób ich rozwiązania. Liderem jest
zazwyczaj lekarz ze względu na dominację problemów zdrowotnych, jednak w szczególnych przypadkach może nim być pielęgniarka POZ. To ona z racji częstej obecności
w środowisku wcześniej dostrzega problemy z niego wynikające i to ona we współpracy z innymi podmiotami może kierować pracą zespołu. W dyskusjach tych nie może
zabraknąć głównego podmiotu – osoby starszej lub jej opiekuna rodzinnego. Często to
ten ostatni wymaga pomocy, informacji i wsparcia psychicznego, czemu może służyć
specjalny kwestionariusz zawierający skale do mierzenia stopnia obciążenia opieką,
satysfakcji z opieki i efektywności sieci wsparcia [12].
Rola pielęgniarki w opiece nad osobami starszymi
Gunter i Estes odnoszą się do pielęgniarstwa osób starszych, definiując je jako usługi
zdrowotne, które:
●

poprawiają zachowania zdrowotne osób starszych,

●

minimalizują i rekompensują straty wynikające z kumulacji problemów zdrowotnych i uszkodzeń spowodowanych wiekiem,
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●●

ułatwiają diagnozę, uśmierzanie i leczenie chorób u osób starszych.

Pielęgniarstwo geriatryczne różni się od innych specjalności pielęgniarskich tym, że
kładzie nacisk na temat procesu starzenia się i na interakcję zdrowia, starzenia i choroby, pielęgniarka geriatryczna zaś wykorzystuje znajomość tych zagadnień w działalności praktycznej, tj.: promocji zdrowia, zapobieganiu chorobie, podtrzymywaniu
zdrowia, rehabilitacji i w opiece nad osobami z postępującymi lub nieuleczalnymi chorobami (12).
Pielęgniarka w pracy z osobą starszą musi uwzględniać następujące aspekty:
●●

zróżnicowanie procesu starzenia u poszczególnych osób,

●●

nietypowe reakcje na chorobę, leki, leczenie i warunki środowiska,

●●

akumulację chorób przewlekłych i niesprawności,

●●

społeczne i kulturowe postawy wobec wieku starszego.

Problemy osób w starszym wieku, samotnych czy też zamieszkujących w rodzinach,
stanowią jedno z coraz powszechniejszych i trudniejszych wyzwań dla pielęgniarek.
Na rozpowszechnienie tych problemów wskazują dane demograficzne charakteryzujące dynamikę wzrostu osób, które przekroczyły 60. rok życia, z drugiej zaś strony
świadczenie opieki na rzecz tej populacji ma szczególnie złożony charakter. Wynika
to z wielu uwarunkowań sytuacji człowieka w starszym wieku. Najbardziej swoistym
wyróżnikiem świadczenia opieki pielęgniarskiej jest umiejętność pracy z osobą chorą
w okresie starości, niemal zawsze w warunkach wielochorobowości oraz wysokiego
ryzyka wystąpienia bądź nasilenia się czynnościowej niesprawności organizmu. Zmieniające się warunki środowiskowe w starości: samotne zamieszkiwanie, wdowieństwo,
niewydolność opiekuńcza czy też trudna sytuacja ekonomiczna, decydują o konieczności bardzo zindywidualizowanego i holistycznego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów osób starszych.
Zapewnienie opieki pielęgniarskiej w środowisku domowym osób starszych staje
się priorytetem w zapobieganiu zjawisku przedwczesnej instytucjonalizacji. Działania pielęgniarki środowiskowej w opiece nad osobami starszymi powinny być ukierunkowane na stworzenie szansy na jak najdłuższe pozostanie w swoim środowisku
domowym dzięki podtrzymywaniu ich samodzielności i aktywności w codziennych
czynnościach, pomimo występujących chorób i niepełnosprawności. Zakres zadań
pielęgniarki może obejmować szeroki zakres świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych, których odbiorcami są osoby starsze o stanie zdrowia niewymagającym intensywnego leczenia czy hospitalizacji, ale które ze względu na niemożność zapewnienia
sobie samoopieki i samopielęgnacji nie mogą samodzielnie funkcjonować w swoim
środowisku domowym [13, 14].
Rola pielęgniarki wobec osób w starszym wieku wyraźnie wykracza poza zakres świadczeń udzielanych pacjentom w młodszych grupach wiekowych, obejmując szereg
problemów zdrowotnych typowych dla wieku podeszłego. Pielęgniarka powinna być
partnerem w zespole interdyscyplinarnym kierowanym przez lekarza POZ, wspólnie
z fizjoterapeutą oraz w zależności od potrzeb, pracownikiem socjalnym i innymi profesjonalistami. Może ona w zależności od potrzeby przejąć rolę lidera zespołu, o ile
główny problem pacjenta pozostaje w zakresie jej kompetencji, jest skutkiem zaniedbań pielęgnacyjnych, środowiskowych lub edukacyjnych.

Pielęgniarka dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta w starszym wieku, posługując
się metodami badania podmiotowego i przedmiotowego oraz wykorzystując metody
całościowej oceny geriatrycznej (COG) [15]. Ocenia funkcjonowanie układów: krążenia,
oddychania, moczowego i pokarmowego oraz innych. Pielęgniarka powinna zwrócić
szczególną uwagę na stan skóry, stóp, ocenić sprawność narządów zmysłów, stan odżywienia oraz występowanie i nasilenie bólu. Umiejętność oceny stanu psychicznego,
w tym funkcji poznawczych i stanu emocjonalnego osoby starszej umożliwi pielęgniarce wstępne rozpoznawanie objawów charakterystycznych dla zespołów otępiennych i zaburzeń depresyjnych i zreferowanie problemu lekarzowi, co umożliwi wczesne
skierowanie pacjenta do dalszej diagnostyki. Ocena osoby starszej w zakresie zdolności
do wykonywania czynności życia codziennego oraz sprawności chodu pozwala na rzetelną ocenę sytuacji pacjenta, jego potrzeb pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz potrzeby
przystosowania otoczenia do stopnia upośledzenia sprawności pacjenta.
Dokonywanie wyjściowej i okresowej wnikliwej oceny stanu zdrowia z wykorzystaniem COG ułatwi pielęgniarce szybkie rozpoznanie pogorszenia stanu zdrowia pacjentów przewlekle chorych, wymagającego pilnej diagnostyki i interwencji lekarskiej [15].
Głównymi zadaniami pielęgniarki POZ w opiece geriatrycznej są:
●●

współpraca w zespole interdyscyplinarnym świadczącym opiekę geriatryczną,
w tym głównie z lekarzem POZ i fizjoterapeutą,

●●

praktyczne posługiwanie się skalami wchodzącymi w skład COG, interpretacja
wyników, ustalenie listy priorytetowych zadań, planowanie opieki i podejmowanie interwencji pielęgniarskich na podstawie COG,

●●

pielęgnowanie pacjentów geriatrycznych z uwzględnieniem odmienności wynikających z chorób somatycznych, zaburzeń psychicznych i upośledzenia sprawności funkcjonalnej,

●●

konstruowanie planu pielęgnowania z uwzględnieniem tzw. wielkich problemów
geriatrycznych, np. zapobiegania upadkom, zespołowi kruchości (zespołowi słabości), niedożywieniu,

●●

pielęgnowanie pacjenta w podeszłym wieku z uwzględnieniem postępowania fizjoterapeutycznego opracowanego przez fizjoterapeutę oraz aktywizacja
pacjentów w podeszłym wieku, w tym z zastosowaniem sprzętu pomocniczego,

●●

rozpoznawanie przypadków nagłego pogorszenia stanu zdrowia somatycznego
i psychicznego wymagających pilnej interwencji medycznej, np. majaczenia
w przebiegu ostrych chorób somatycznych,

●●

monitorowanie farmakoterapii, edukacja w zakresie sposobu przyjmowania
leków (np. podawanych drogą wziewną) i dobór odpowiedniej metody nadzoru
nad przyjmowaniem leków przez pacjentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,

●●

edukacja pacjentów i ich rodzin/opiekunów, szczególnie w zakresie: metod
samoobserwacji i samokontroli, metod samoopieki i samopielęgnacji, zdrowego
stylu życia, prewencji chorób związanych z wiekiem, prewencji upadków i niepełnosprawności, zasad prawidłowego żywienia, przystosowania otoczenia do
potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz zastosowania i zasad refundacji środków
pomocniczych, możliwości uzyskania pomocy profesjonalnej w zakresie fizjoterapii, możliwości uzyskania świadczeń pomocy społecznej,
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●●

analiza sytuacji rodzinnej/społecznej pacjenta,

●●

identyfikacja przypadków zaniedbywania i przemocy w rodzinie, współpraca
z pracownikami opieki społecznej, przedstawicielami środowiska lokalnego oraz
organizacjami pozarządowymi w zakresie budowania systemu wsparcia dla osób
w starszym wieku,

●●

prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi standardami,
z uwzględnieniem wyników COG,

●●

pomoc rodzinie w planowaniu i organizacji procesu opiekuńczego nad starszym
i niesprawnym pacjentem,

●●

rozpoznawanie luki opiekuńczej i prowadzenie odpowiednich działań ukierunkowanych na działania interwencyjne w przypadku, gdy osoba starsza nie ma
zapewnionej opieki innych osób lub gdy opiekunowie są niewydolni i potrzebują
pomocy i wsparcia.

Problemy medyczne i środowiskowe ludzi starszych stanowią jedno z wyzwań stojących
przed pielęgniarkami POZ. To właśnie pielęgniarki są w stanie najwcześniej wstępnie
zdiagnozować problemy osób starszych, organizując systematyczny przegląd zagrożonych środowisk (samotność, niesprawność, zubożenie, otępienie), planując opiekę,
synchronizując pomoc, nadzorując jej przebieg i skuteczność – stają się ważną postacią
w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki znajomości środowiska, operatywności i umiejętności współpracy z innymi praktykami podstawowej opieki geriatrycznej i instytucjami
– mogłyby przejąć większość odpowiedzialności za realizację zadań pielęgnacyjnych,
promocję zdrowia, prewencję, edukację oraz organizację i rozwiązywanie złożonych
potrzeb człowieka starego niesprawnego – to one są najbliżej pacjenta w środowisku.
Mając na uwadze fakt, iż najbliższe dwudziestolecie ma być w Polsce okresem najintensywniejszego wzrostu populacji ludzi starszych, pozycja pielęgniarki w POZ
winna stać się szansą wykorzystania jej jako brakującego ogniwa w systemie opieki
nad ludźmi starszymi. Podniesienie statusu i kompetencji pielęgniarki w geriatrycznej
opiece zdrowotnej może poprawić wydolność systemu opiekuńczego nad ludźmi starszymi, przeciwdziałać niepotrzebnej, kosztownej lub przedwczesnej instytucjonalizacji
i hospitalizacji osób starszych, jak również wzmocnić pozycję, motywację i satysfakcję
zawodową pielęgniarek.
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Członek Zarządu Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego w Warszawie

Opieka pielęgniarska nad osobami
starszymi w praktyce w oparciu
o dane epidemiologiczne Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder
w Warszawie
Głównym celem funkcjonowania zakładu opiekuńczo-leczniczego jest udzielanie
świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dorosłych. Polegającej na leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji osób przewlekle chorych nie wymagających
hospitalizacji, natomiast wymagających całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji
i rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.
Zakład na podstawie umowy zawartej z Mazowieckim OW NFZ dysponował 450 łóżkami dla pacjentów dorosłych i realizował całodobowe świadczenia lekarsko-pielęgniarskie dla pacjentów dorosłych.
W 2012 roku najmłodszy pacjent miał 34 lata, a najstarszy 101 lat.
wiek
Liczba pacjentów (w roku 2012)
stan na dzień 15.12.2012 r. 833
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Każdemu pacjentowi na podstawie dokumentacji medycznej oraz badania lekarskiego
przy przyjęciu zostały postawione rozpoznania główne wg kodów ICD 10 oraz rozpoznania chorób współistniejących. Rozpoznania główne są sprawozdawane do właściwych instytucji monitorujących chorobowość. Pośród wielu wyodrębniono siedem
najczęściej występujących.
Są nimi:
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mózgowych
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niewydolność
serca
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W ciągu całego 2012 roku ruch chorych dotyczył 833 pacjentów bez określania granicy
czasu pobytu w Zakładzie. Pobyt warunkowany był wyłącznie potrzebami zdrowotnymi i stanem oceny podstawowych czynności w życiu codziennym wg skali Barthel.

mgr Barbara Kaczmarska

Przedstawiał się on następująco:
Ogółem
przebywających w ZOL

Przyjętych

Zmarłych

Wypisanych

833

376

287

83

Nasi pacjenci są kierowani przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego z różnych poziomów opieki zdrowotnej. Wnioski o przyjęcie do Zakładu wraz z dokumentacją medyczną
dotyczącą dotychczasowego leczenia składane są do Komisji oceniającej je pod względem formalnym oraz pod kątem zabezpieczenia medycznego przyszłego pacjenta.
W ocenie Komisji na uwagę zasługuje fakt braku zintegrowanych działań lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej specjalistów zarówno na poziomie ambulatoryjnym, jak
i stacjonarnym, w zakresie ordynacji lekarskiej ukierunkowanej na zmniejszenie ilości
przepisywanych leków.
Ze względu na stan zdrowia i wiele chorób współistniejących pacjentów przyjmowanych do Zakładu oceniliśmy skalę zjawiska, generującego koszty, ale także pracę
zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego. W ubiegłym roku aż ponad 100 pacjentów
Zakładu przyjmowało 10 i więcej leków.
W związku z tym znaczącym problemem dla organizatorów opieki długoterminowej staje się nie tylko zaplanowanie asortymentu lekowego, ale także zaplanowanie
wydatków w tym zakresie.
W Zakładzie na potrzeby 2012 roku w receptariuszu zaplanowano do zakupu 498 pozycji lekowych za 832 tys. zł. Zrealizowano zakupy na ponad 817 tys. zł. Pamiętajmy, że
obowiązuje nas dyscyplina finansów publicznych oraz twarde warunki ustawy o zamówieniach publicznych.
Oprócz kwestii finansowych i regulacji prawnych wydatkowania środków publicznych
istnieje także niedocenione zagadnienie dystrybucji leku do chorego (rozłożenia ich
na tacę, podania, potwierdzenia faktu podania leku w karcie zleceń itp.). Czynności te
zajmują aż około 30% dziennego czasu pracy pielęgniarek, a weryfikacja zleceń w bardzo szerokim rozumieniu (również zmniejszanie ilości leków) i wydania nowych zleceń
lekarskich przez lekarzy prowadzących to ponad 50% czasu ich pracy. Jest to ważne
zagadnienie wymagające dodatkowych analiz i omówienia w kontekście rzeczowej
współpracy lekarzy i pielęgniarek z różnych poziomów systemu ochrony zdrowia.
Organizując opiekę pielęgniarską nad osobami starszymi w systemie stacjonarnym,
w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub innych formach instytucjonalnych, należy bardzo wyraźnie uzmysłowić sobie, z jakimi odczuciami i problemami zmaga się człowiek,
który nawet na „krótko” ma opuścić swój dom, bliskich i najbliższe otoczenie i zamieszkać w placówce. Z naszego doświadczenia wiemy, że zawsze jest to strach, niepewność
i zagubienie. Uczucia te powodują, zarówno w czasie przyjęcia, jak i pobytu, nasilenie
objawów już istniejących, a także powodują wystąpienie nowych, będących reakcją
obronną (często nieświadomą) na nową sytuację.

Dlatego też pielęgniarki podejmujące się pracy w opiece nad osobami starszymi
powinny być niezwykle starannie przygotowane zawodowo, przez instytucje kształcące, do rozpoznawania, reagowania i planowania całościowej opieki pielęgniarskiej
z uwzględnieniem charakterystycznych zmian stanu somatycznego pacjenta starszego, jego stanu duchowego oraz stanu społecznego. Postępowanie w klinicznych
objawach niewydolności narządowej opisane jest w wielu podręcznikach i kompendiach. Techniczna strona postępowania pielęgniarskiego jest oczywista i ustalona,
jednak najistotniejsze jest poznanie aspektów „odmienności” pacjentów starszych,
kruchości psychiki i poszanowania ich godności.
Reakcją obronną, oczywistą, a nie zawsze uświadomioną, naszych pacjentów na
poczucie przymusu i konieczności opieki poza domem, bycia odsuniętym od życia
codziennego i decydowania o swoim losie jest przekora i upór. Personel medyczny
i opiekunowie powinni unikać sytuacji, która daje pacjentowi wrażenie przymusu
lub nadopiekuńczości. Zrezygnujmy z dawania autorytarnych nakazów i zakazów.
Zastąpmy je motywowaniem, zadawaniem konstruktywnych pytań i ustalaniem wspólnych rozwiązań. Niezwykle istotne jest tu respektowanie samodzielności pacjenta,
choćby była najmniejsza, oraz pozostawienie mu swobody działania i dokonywania
wyboru. Przykładowo nakaz „trzeba zmienić pozycję” zastąpmy „czy pomoże mi Pani/
Pan poprawić ułożenie”. Unikajmy wydawania poleceń w formie nakazowej, honorujmy
jego przyzwyczajenia (które trzeba poznać! to czasem trwa, i traktujmy go jak poważnego i samodzielnego człowieka. Wtedy możemy liczyć na to, że upór i przekora radykalnie się zmniejszą. W perspektywie czasu nasza praca będzie lżejsza.
Agresja i zazdrość – często mówimy, że to „starcza złośliwość”. Jednak jest to zachowanie odzwierciedlające lęki, poczucie niemożności lub nieradzenie sobie z czymś,
z jakimś problemem. Zrozumienie przyczyny lęków, zauważenie problemu i danie
temu werbalnego i pozawerbalnego wyrazu będzie powodować odbudowywanie
wiary w siebie i zaufania do innych. Personel medyczny nie może odbierać ataków
agresji personalnie do siebie, dzięki temu nie będzie czuł się nimi dotknięty. Pamiętajmy, że nie możemy unikać kontaktów z pacjentem, wycofywać się z nich. Wzywajmy
w takiej sytuacji na pomoc psychologa. Aktywizujmy pacjentów do działań odprężających, zmieniających uwagę i koncentrację na negatywnych odczuciach. Nie bez znaczenia jest tu stałe wyrażanie pochwał i słów uznania. Nakierowanie uwagi pacjenta
na dostrzeżenie potrzeb innych skutecznie zmniejszać będzie zazdrość i egoistyczną
koncentrację na sobie. Z tego względu nasi pacjenci dość często nazywani są „trudnymi pacjentami”. Ustalenie szeroko rozumianego, ogólnego planu opiekuńczo-pielęgnacyjnego wymaga współpracy całego personelu oraz konieczności włączenia do
współpracy rodziny i bliskich pacjenta oraz wolontariuszy.
Spora grupa pacjentów przebywających w zakładzie to pacjenci depresyjni i bierni.
Do przyczyn tych objawów należy:
ʱʱ ogólne osłabienie wynikające z wieku i przebiegu chorób,
ʱʱ utrudniona orientacja jako wynik utraty elastyczności percepcji i spostrzegania
w demencji starczej,
ʱʱ organiczne zmiany mózgowe.
Ze względu na niebezpieczeństwo występowania prób samobójczych objawy te
należy poddawać pilnej obserwacji przez cały personel, a także podejmować zindywidualizowany intensywny nadzór.
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Dość często zapominamy o tych zasadach i uwarunkowaniach, skupiając się na możliwościach technicznych w konkretnych objawach klinicznych.

mgr Barbara Kaczmarska

Koncentrując się na zrozumieniu specyfiki procesu starzenia się, należy w oczywisty
sposób odnieść się do dominujących chorób występujących w tej fazie życia.
Są nimi:
ʱʱ miażyca tętnic powodująca zaburzenia w ukrwieniu narządów, a w konsekwencji
zaburzeń metabolizmu organizmu,
ʱʱ choroba Parkinsona,
ʱʱ choroba Alzheimera,
ʱʱ niewydolność serca,
ʱʱ udary mózgu,
ʱʱ zwyrodnienia stawów.
Objawy i przyczyny wyżej wymienionych jednostek chorobowych wyznaczają sposób postępowania w planowaniu opieki pielęgniarskiej, której głównym celem jest
udzielanie wsparcia i niezbędnej pomocy, aby jak najdłużej podtrzymać aktywność
i samodzielność pacjenta. Będą to głównie czynności i zadania z przewagą funkcji
opiekuńczej i wychowawczej.
Podczas przyjęcia pacjenta do zakładu obok podstawowych czynności z tym związanych, tj. przeprowadzenia wywiadu, oceny stanu higienicznego, najistotniejszym
elementem jest zapoznanie pacjenta z najbliższym otoczeniem i osobami, które będą
sprawować opiekę.
Ważne jest, by w tym czasie, z uwagi na możliwość zaburzeń w percepcji, nie podawać
dużej ilości informacji. Należy je rozkładać w czasie i jednocześnie kontrolować funkcje
poznawcze pacjenta, pamiętając o reakcjach obronnych wynikających z lęku, niepewności i zagrożenia oraz toczącego się procesu chorobowego.
Miażdżyca, najczęściej diagnozowana jednostka chorobowa, jest chorobą ogólnoustrojową i dotyczy zmian w obrębie naczyń krwionośnych, a w konsekwencji niedokrwienie narządów i tkanek.
Schorzenia wywołane procesem miażdżycowym to głównie otępienie, udary
mózgowe, choroba wieńcowa i miażdżyca zarostowa kończyn dolnych.
Zwężenie i stwardnienie naczyń krwionośnych lub zamknięcie światła prowadzi do ogniskowego lub ogólnego zaburzenia czynności mózgu. Istotne dla planowania procesu
pielęgnowania są zaburzenia, które występują w codziennym funkcjonowaniu pacjenta.
Zaliczamy do nich zaburzenia:
ʱʱ pamięci krótkotrwałej,
ʱʱ orientacji w czasie i przestrzeni, nierozpoznawanie osób bliskich, miejsc czy
powtarzających się sytuacji,
ʱʱ koncentracji uwagi i dostosowywania się do zmian,
ʱʱ afektu: obniżony nastrój, wzmożona pobudliwość nerwowa, narzekanie, a także
zmiany nastroju, płaczliwość lub wybuchy niekontrolowanego śmiechu,
ʱʱ wyczucia sytuacji, zniknięcie zahamowań obyczajowych, zaniedbania higieniczne, odmienne zachowania.
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ʱʱ

bardzo dokładnej obserwacji i kontroli funkcji i parametrów życiowych,

ʱʱ

właściwej podaży płynów, odżywianiu,

ʱʱ

kontrolowaniu wagi i nawodnienia,

ʱʱ

monitorowaniu i podaży leków,

ʱʱ

unikaniu sytuacji trudnych, powodujących stres,

ʱʱ

unikaniu nadmiernego ograniczania samodzielności,

ʱʱ

pomoc w przezwyciężaniu obciążeń psychicznych,

ʱʱ

pomocy w czynnościach higienicznych,

ʱʱ

pozytywnym wsparciu w niepowodzeniach,

ʱʱ

włączeniu w proste czynności dnia codziennego, czynności ruchowe, w tym
odtwórcze,

ʱʱ

włączeniu w codzienną opiekę rodzin i opiekunów.

Choroba Alzheimera, w której następują procesy niszczenia mózgu, w dużej mierze
objawia się symptomami podobnymi do schorzeń otępiennych w przebiegu miażdżycy. Pojawiają się zawsze naglek, są postępujące i nieodwracalne. Zmiany wywołane miażdżycą mają zmienne nasilenie i zależą od wielu czynników. Nieodwracalność
zaburzeń i stały ich postęp stanowią bardzo poważne utrudnienia dla osób opiekujących się pacjentami z tym rozpoznaniem. Nasilenie objawów przebiegu choroby to:
ʱʱ

zaburzenia pamięci krótkotrwałej powoli obejmują pamięć długotrwałą,

ʱʱ

zaburzenia orientacji przechodzą w całkowitą dezorientację,

ʱʱ

zaburzenia uwagi i koncentracji prowadzą do apatii i bierności, następuje utrata
zdolności czytania, pisania i liczenia,

ʱʱ

utrata zdolności rozumienia mowy i mówienia,

ʱʱ

utrata zdolności połykania, występuje sztywność mięśniowa i utrata funkcji
zwieraczy.

Postęp choroby doprowadza pacjenta do stanu całkowicie zależnego od osób trzecich. W konsekwencji dochodzi do całkowitego unieruchomienia. Choroba w swoim
przebiegu wyklucza zdolność uczenia się, w związku z tym opiekunowie powinni zaakceptować chorego takim, jaki jest. Pomocne działania to zachowanie stałego porządku
dnia, dobre oznakowanie pomieszczeń, aktywizowanie chorych do realizacji małych
celów, tak by czuli wiarę w siebie, powtarzali określone czynności i ćwiczyli te umiejętności, które im pozostały. Istotne jest przy tym, by nie wykonywać czynności za
pacjenta.
Pielęgnacja pacjentów po udarach w zakładach opiekuńczo-leczniczych dotyczy
pacjentów w okresie około 10-14 tygodni od wystąpienia zdarzenia. Pacjenci najczęściej bezpośrednio po udarze mają prowadzoną rehabilitację w placówkach specjalistycznych. W zakładach opiekuńczo-leczniczych kontynuowane jest leczenie oraz
rehabilitacja funkcjonalna w tzw. okresie spastyczności i względnego wyzdrowienia.
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Ze względu na stopień nasilenia objawów plan opieki pielęgniarskiej będzie zindywidualizowany. Zawsze jednak powinien być oparty na:
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Następstwa przebytego udaru dotyczą:
●●

●●

Obszaru fizycznego:
ʱʱ

kalectwo poudarowe z zaburzeniami motorycznymi,

ʱʱ

parkinsonizm poudarowy (zespół rzekomoopuszkowy),

Obszaru społecznego:

mgr Barbara Kaczmarska

ʱʱ
●●

zmiana ról społecznych,

Obszaru psychicznego:
ʱʱ

depresja poudarowa: obniżenie nastroju, zmniejszenie napędu psychomotorycznego, zwolnienie procesów myślowych,

ʱʱ

otępienie poudarowe,

ʱʱ

organiczne zaburzenia osobowości: zmiana wizerunku własnej osoby,
zachwianie systemu wartości, utrata zainteresowań, zaburzona samoocena,

ʱʱ

zaburzenia emocjonalne: stany lękowe, apatia, drażliwość i impulsywność,

ʱʱ

deficyty w funkcjach poznawczych: zaburzenia pamięci, koncentracji
i uwagi, zaburzenia spostrzegania i myślenia,

ʱʱ

zaburzenia mowy: afazja, agrafia, akalkulia, aleksja,

ʱʱ

zaburzenia motywacji: adynamia, zobojętnienie.

Oddziaływania terapeutyczne będą zatem odnosić się do terapii mowy, funkcji
poznawczych, terapii przeciwdepresyjnej, terapii ruchowej, rehabilitacji społecznej.
Pielęgnacja pacjenta po udarze polega na monitorowaniu parametrów życiowych, zapobieganiu przykurczów i odleżyn (właściwe pozycje ułożeniowe, zmiana pozycji ciała),
pielęgnacji całego ciała i jamy ustnej, stosowaniu profilaktyki zapalenia płuc, zabezpieczeniu właściwego do stanu chorego sposobu podawania płynów i pokarmów.
Cechą szczególną postępowania w udarach jest praca zespołowa pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów, lekarzy, logopedów i opiekunów. Do najbardziej istotnych
należy współpraca z rodziną i opiekunami czy osobami bliskimi pacjenta. W sytuacji
zaburzeń mowy powiedzą nam, jakie upodobania i przyzwyczajenia miał pacjent przed
wystąpieniem udaru, co znacząco wpływa na organizację opieki i proces zdrowienia.
Choroba Parkinsona to samoistne, powoli postępujące zwyrodnienie komórek nerwowych w istocie czarnej mózgu, należące do chorób układu pozapiramidowego.
Objawia się triadą parkinsonowską. Należą do niej:
ʱʱ

bradykinezja: spowolnienie i zubożenie ruchów, w tym trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych, szurający chód małymi kroczkami z jednoczesnym
brakiem balansowania kończyn górnych,

ʱʱ

sztywność mięśniowa: zwiększenie napięcia mięśniowego, maskowata, mimiczna
twarz,

ʱʱ

drżenie spoczynkowe: bezwiedne drżenie mięśni kończyn, głowy.

Do innych objawów charakterystycznych zaliczamy:
ʱʱ
ʱʱ

przodopochylenie i niestabilność postawy,
zaburzenia równowagi związane z utratą odruchów postawnych i przemieszczeniem środka ciężkości ciała (częste upadki),

ʱʱ
ʱʱ
ʱʱ
ʱʱ
ʱʱ

objawy wegetatywne: ślinotok, łojotok, pocenie się,
trudności w połykaniu.
niewyraźna, cicha mowa,
spowolniony przebieg procesów psychicznych, osłabiona pamięć,
zmiana charakteru pisma (małe litery, tzw. mikrografia).

Do zakładu trafiają pacjenci w IV i V stadium choroby. W fazie IV występuje upośledzenie sprawności ruchowej znacznego stopnia. W zasadzie pacjent jeszcze sam chodzi
i stoi, ale przy pomocy innych osób, a czynności te są znacznie utrudnione.
W większości jednak są to chorzy na wózku inwalidzkim lub leżący całkowicie zależni od
osób trzecich, a typowy chód parkinsonowski jest możliwy tylko z ich pomocą. Jest to
ostatnia V faza choroby. W obydwu przypadkach wykonuje się test Tinetti.
Personel sprawujący opiekę skoncentrowany jest na poprawieniu lub zachowaniu
ruchomości w jak najdłuższym przedziale czasowym. Znakomite efekty daje prowadzenie rehabilitacji i ćwiczeń usprawniających oraz podawanie leków z grupy lewodopy. Czas jej działania wykorzystywany jest do reedukacji wstawania i siadania, nauki
poprawnej pozycji ciała, poprawnego ustawiania głowy, nauki padania i zmniejszania
napięcia mięśniowego (masaże, gimnastyka mięśni mimicznych), ćwiczeń równoważnych i koordynacyjnych.
Opieka pielęgniarska powinna być skoncentrowana na ocenie parametrów życiowych,
planowaniu czynności higienicznych i częstej zmianie bielizny (pocenie się). W planowaniu opieki pielęgniarskiej należy analizować stan wydolności pacjenta i planować
podejmowanie czynności „za pacjenta” w sytuacji bezwzględnej konieczności. Nasi
pacjenci wymagają cierpliwości i czasu, ale przede wszystkim wsparcia emocjonalnego. Podstawowym elementem opieki pielęgniarskiej jest dbałość o przyjmowanie
leków o stałej porze bez zbędnych przerw i koordynowanie czasu podjęcia ćwiczeń
rehabilitacyjnych. Ważne jest także, by w czynnościach opiekuńczych nie zabrakło
wyobraźni wyprzedzającej niebezpieczeństwa upadków, bo te zdarzają się niezwykle
często. Pokoje kąpielowe powinny być wyposażone w maty antypoślizgowe, urządzenia i uchwyty dające możliwość trzymania się i ochrony przed upadkiem oraz fotele
kąpielowe do wykonania toalety na siedząco. Warto zapewnić, na potrzeby ułatwienia spożywania posiłków, sztućce z grubymi antypoślizgowymi uchwytami, antypoślizgowe podstawki pod talerze, kubeczki z ustnikami. W przypadku zaburzeń połykania
i konieczności założenia sondy planujemy działania pielęgniarskie zgodnie z algorytmem postępowania pielęgniarskiego w takim przypadku i przestrzegając właściwej
podaży płynów, tj. 2 l/dobę, i toalety jamy ustnej.
Niewydolność krążenia dla naszych pacjentów to trudności w oddychaniu, męczliwość, obrzęki, szczególnie kończyn dolnych. Duszność występująca w niewłaściwej
pozycji. Zagrożeniem dla tych pacjentów jest mogące wystąpić powikłanie w postaci
obrzęku płuc.
Ze względu na możliwość wystąpienia stanów nagłych i zagrożenia życia oddziały
muszą być wyposażone w sprzęt ratujący życie, a personel na bieżąco szkolony
w postępowaniu resuscytacyjnym.
Szczególnie ważne jest monitorowanie parametrów życiowych, tj. pomiary tętna,
ciśnienia i ilości oddawanego moczu, w ciągu całej doby, stosowanie wysokiej pozycji
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ułożeniowej w ciągu nocy. Każdy wysiłek, w tym także wkładany podczas czynności
fizjologicznych, powinien być monitorowany lub możliwy do kontroli.

mgr Barbara Kaczmarska

Pacjenci z rozrusznikami, niezależnie od faktu przebywania w zakładzie, powinni być
prowadzeni przez właściwe, specjalistyczne poradnie kardiologiczne. Rehabilitacja
i terapie psychologiczne czy zajęciowe powinny być dostosowane do stopnia wydolności kardiologicznej.
Oprócz realizacji zaplanowanych czynności pielęgnacyjnych na uwagę zasługuje
konieczność zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Właściwe jest, by pacjent wiedział,
że jest w zasięgu wzroku personelu, że instalacja przyzywowa jest sprawna i w zasięgu
jego ręki. Pacjent powinien być poinformowany o możliwościach ratowania życia, jakie
zakład zapewnia w sytuacji nagłego zagrożenia życia, tak by zminimalizować lęk o własne życie w sytuacji zaostrzenia choroby.
Pacjenci z upośledzeniem narządu ruchu najczęściej poruszają się na wózkach inwalidzkich zwykłych i specjalistycznych podtrzymujących głowę, za pomocą chodzików
i o kulach łokciowych. Pielęgnacja pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu polega na
planowaniu czynności pielęgnacyjnych z użyciem sprzętu wspomagającego pacjentów i umożliwiającego wykonywanie podstawowych czynności samodzielnie lub z niewielką pomocą. Planowanie procesu pielęgnowania będzie odnosić się do czynności
pielęgnacyjnych dotyczących danej jednostki chorobowej z uwzględnieniem upośledzenia narządu ruchu, w tym ruchomości stawów zarówno drobnych, jak i dużych
zmian zwyrodnieniowych oraz amputacji. Zakłady opiekuńczo-lecznicze zgodnie
z wymogami zawartej umowy wyposażone są w sprzęt ułatwiający poruszanie się
pacjentom czy ułatwiający samoobsługę, a także są przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Obok działań pielęgniarskich w konkretnych jednostkach chorobowych nie można
pominąć tematyki odleżyn jako następstwa stanu zdrowia i wydolności organizmu
wszystkich pacjentów w opiece długoterminowej, nie tylko osób starszych.
W naszym Zakładzie wskaźnikiem jakości opieki pielęgniarskiej jest liczba pacjentów
z odleżynami nabytymi w Zakładzie w stosunku do wszystkich chorych.
Przyjęto, że nie może ona przekraczać 2%. Wartość 1,8% warunkuje podejmowanie
czynności alarmowych określonych w specjalnych procedurach.
Wynik 2012 roku to 1,2% przy następującym stanie wydolności ruchowej pacjentów:
Pacjenci leżący

Pacjenci prowadzący fotelowy
tryb życia

Pacjenci chodzący

203

187

96

Stan na 15.12.2012 r.

W roku 2012 do Zakładu przyjęto, z różnych poziomów systemu opieki zdrowotnej,
373 pacjentów, z czego 49%, czyli aż 186 pacjentów, z odleżynami.
Według nas ten wynik jest niechlubnym alarmem dla wszystkich instytucji pełniących
opiekę przed przyjęciem pacjenta do Zakładu.
Ta dramatyczna rzeczywistość jest dla zakładów opiekuńczo-leczniczych ogromnym
wysiłkiem nie tylko rzeczowym i finansowym, ale przede wszystkim powoduje koniecz-
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W tabeli przedstawiono zestawienie liczbowe i procentowe dotyczące omawianego
zagadnienia.
Chorzy
przyjęci
z odleżyną

% wskaźnik
pacjentów
zagrożonych
powstaniem
odleżyn*

Chorzy
z odleżyną
w trakcie
pobytu
w Zakładzie

% wskaźnik
odleżyn
nabytych
w Zakładzie

Chorzy
z wyleczoną
odleżyną

Zgony
pacjentów
z odleżynami

186

77,8%

67

1,2%

63

169

* Wg skali Norton

Na uwagę zasługuje tu fakt liczby zgonów pacjentów z odleżynami w stosunku do
liczby przyjętych – jest to 89,6%.
Na leczenie odleżyn, preparaty i materiały opatrunkowe oraz opatrunki wydano
w 2012 roku ponad 40 tys. zł.
Skala problemu omawiana jest najczęściej przez firmy produkujące opatrunki czy preparaty do pielęgnacji ran przewlekłych. W naszej ocenie powinna stać się tematem
podstawowym w doborze treści kształcenia pielęgniarek i opiekunów zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, jak i szpitali.
Współczesna medycyna to oprócz sukcesów również niepowodzenia. Zaliczamy do
nich zakażenia wewnątrzszpitalne, sposób ich monitorowania i przepływ informacji o nich pomiędzy placówkami opieki zdrowotnej. Do zakładów opiekuńczo-leczniczych trafiają pacjenci po długich pobytach szpitalnych, narażeni na zakażenia
wewnątrzszpitalne. W kartach informacyjnych bardzo rzadko widnieją informacje
o wyizolowaniu od pacjenta czynnika alarmowego, rozpoznaniu (podejrzenia) choroby wywołanej czynnikiem alarmowym lub rozpoznaniu zakażenia wywołanego
czynnikiem alarmowym.

rok

Liczba hospitalizacji (osobodni)

Liczba wykonanych badań

MRSA

VRE

E. coli ESBL+

Klebsiella Sp.ESBL+

Pseudomonas aeruginosa

Acinetobacter spp

Clostridium difficile

Streptococcus pneumoniae

Liczba wyizolowanych
patogenów alertowych

Poniższa tabelka przedstawia zestawienie sprawozdawcze rodzaju i liczby wyizolowanych patogenów alertowych u pacjentów Zakładu w latach 2010-2012:

2010

741

59

7

-

7

4

9

4

-

-

27

2011

823

67

-

-

7

1

5

-

-

-

13

2012

826

71

-

-

6

-

3

1

5

-

15
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ność podjęcia natychmiastowych działań naprawczych i minimalizowania negatywnych,
niepotrzebnie obciążających, skutków zdrowotnych naszych podopiecznych.
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Analiza dokumentacji medycznej przed przyjęciem pacjenta do Zakładu daje możliwość
właściwego przygotowania miejsca dla pacjenta i wdrożenia procedur ochrony przed
rozprzestrzenianiem się patogenu wśród innych pacjentów. Jest to istotne ze względu na
obniżoną funkcję układu odpornościowego w okresie starzenia i starości oraz ogromne
koszty ponoszone przez zakłady na ich zwalczanie i leczenie skutków ubocznych.
Współpraca z lekarzami i pielęgniarkami oceniającymi stan zdrowia pacjenta kierowanego do zakładu w tej kwestii jest niebagatelna, jednak w ogromnym stopniu uzależniona od stanu zrozumienia zagadnienia i jego wpływu na dalsze losy pacjenta. Na
szczególną uwagę w ocenie przyczyn zdarzeń wywołanych patogenem alarmowym
zasługuje nadmierne stosowanie antybiotyków, a następnie inhibitorów pompy protonowej, zniszczenia fizjologicznej flory bakteryjnej, zmiany kwasowości w żołądku, co
prowadzi do ryzyka wystąpienia biegunek spowodowanych gronkowcem złocistym
opornym na metycylinę (MRSA).
Na zakończenie pragnę zwrócić uwagę na dyskusyjny fakt braku możliwości zatrudniania w zakładach opiekuńczo-leczniczych położnych.
W 2012 roku demografia w Polsce przedstawiała się następująco:
Ludność Polski

Mężczyźni

Kobiety

38 533 299

18 649 334

19 883 965

100%

48%

52%

W Zakładzie rozkład liczby kobiet i mężczyzn w podziale na grupy wiekowe przedstawiał się następująco:
do 40 lat
wiek
Liczba pacjentów na
dzień 15.12.2012 r. 833

41-60

61-64

65-74

75-79

80 i więcej

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

4

0

23

25

21

18

69

74

29

65

93

412

W aspekcie danych demograficznych mówiących o znacznej nadwyżce kobiet nad
mężczyznami rozpoczynającej się już po 50. roku życia oraz narządowych zmian starczych w obrębie układu rozrodczego, rozsądne jest, by decydenci mający wpływ na
kształt i jakość opieki długoterminowej dla kobiet przyjęli do wiadomości, że zatrudnienie w minimalnym stopniu położnych ma swoje uzasadnienie.
W Zakładzie w 2012 roku pracowników zatrudnionych przy łóżku pacjenta było 86,4%
ogółu personelu. W tej liczbie znalazły się trzy położne, które realizowały świadczenia
pielęgnacyjne i opiekuńcze na rzecz kobiet. Z tego tytułu kontrolerzy NFZ nałożyli na
Zakład karę w wysokości 170 tys. zł, powołując się na stanowisko Izb Pielęgniarskich
w tym zakresie.
Wydaje się konieczne, by w standardach współczesnej opieki długoterminowej
(podobnie jak w podstawowej opiece zdrowotnej) znalazły swoje miejsce również
położne mogące, na zasadzie eksperckiej, uczestniczyć w tworzeniu jej zasad i algorytmów stacjonarnej opieki długoterminowej nad kobietami w okresie starości.
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Wybrane zaburzenia psychiczne
u osób w podeszłym wieku
1. Typowe cechy psychiki starzejącego się człowieka
1.1. Psychologiczne teorie starzenia się
Koncepcje związane z psychologią poznawczą zwracają uwagę na sprawność funkcji
poznawczych, zależnych od wieku chronologicznego, środowiska, charakteru wykonywanych zadań. Z wiekiem zwiększają się indywidualne różnice pomiędzy osobami.
Ludzie z wysokim ilorazem inteligencji i wykształceniem zwykle starzeją się wolniej niż
osoby o niskim wykształceniu i inteligencji. Te psychologiczne wykładniki związane są
ze stanem fizycznym człowieka i sposobem jego funkcjonowania w środowisku. Starzenie się podlega prawu Ribota („hipoteza regresji poznawczej”) zakładającemu, że
w starości struktury najwcześniej stworzone podlegają uszkodzeniu najpóźniej.
Teorie starzenia się związane z typem osobowości nie uzyskały potwierdzenia w badaniach. Zakładały one, że osobowość człowieka w czasie starzenia się podlega zmianom,
powodując pogorszenie się funkcjonowania społecznego. Badania wykazały jednak,
że cechy osobowości w wieku podeszłym nie ulegają istotnym zmianom i są stabilne.
Pogorszenie funkcjonowania i przyspieszenie starzenia się zależą raczej od typu osobowości, a nie od zmian w jej strukturze. Wśród cech osobowości mających wpływ na
szybkość starzenia wymienia się neurotyzm, ekstrawersję, otwartość na doświadczenia, zgodność z innymi i sumienność (skrupulatność) (Bilikiewicz i Parnowski, 2002).
Społeczne teorie starzenia się odnoszą się zarówno do związku pomiędzy starszym
człowiekiem i społeczeństwem, jak i do roli i statusu człowieka w starszym wieku. Teoria niezaangażowania zwraca uwagę na wycofanie się człowieka starego do własnego
„wewnętrznego” świata, aby utrzymać wystarczający do życia poziom własnej satysfakcji. Wycofanie się jest spowodowane osłabieniem związków społecznych i zmianą
ról, jakie dotychczas odgrywał. W wieku podeszłym kontakty społeczne stają się coraz
mniej satysfakcjonujące i coraz bardziej obciążające (Bilikiewicz i Parnowski, 2002).
Teoria aktywności promuje stałą aktywność, przyczyniającą się do zdrowia i satysfakcji
z życia. Niestety, jej rodzaj może być dobierany w zależności od stanu zdrowia fizycznego i obecności deficytów narastających z wiekiem (Bilikiewicz i Parnowski, 2002).
Teoria ciągłości zwraca uwagę na to, że starsi ludzie mają tendencję do zachowywania
się zgodnie z wzorcami, które obowiązywały, gdy byli młodsi, i powielania wypróbowanych już metod radzenia sobie i dokonywania wyborów, które powodują ich lepszą
adaptację (Bilikiewicz i Parnowski, 2002).
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Rola człowieka w starszym wieku w społeczeństwie, jego aktywność i satysfakcja z życia
zależą od rodzaju społeczeństwa, w jakim żyje. W społeczeństwach stabilnych status
osoby starszej jest wysoki, gwałtowne zmiany społeczne stan ten obniżają. Cowgill
i Holmes (za Bilikiewicz i Parnowski, 2002) przedstawili teorię nowoczesności, w której
sugerują, że status starszych ludzi w każdym społeczeństwie koreluje ujemnie z poziomem uprzemysłowienia społeczeństwa. W miarę postępów uprzemysłowienia uznanie
dla nich zmniejsza się, natomiast w społeczeństwach prymitywnych starsi ludzie nadal
odgrywają potrzebne społecznie role i są dobrze traktowani.
Bilikiewicz i Parnowski (2002) podkreślają, że czynniki powodujące starzenie się biologiczne, społeczne i psychiczne są ze sobą powiązane i wzajemnie zależne. Starzenie
się należy rozumieć w terminach fizycznej ontogenezy (starzenie się biologiczne), środowiskowego przyzwyczajenia (proces automatycznej odpowiedzi na czynniki środowiskowe) i aktywności poznawczej (świadomy proces przetwarzania informacji o sobie
i środowisku). Proces starzenia się jest interaktywnym połączeniem wymienionych trzech
czynników. Należy zwrócić uwagę na to, że ontogeneza fizyczna jest poza kontrolą wolicjonalną, pozostałe zaś dwa elementy zależą od człowieka. Autorzy ci podają, że osoby
w starszym wieku stosują różne strategie radzenia sobie z wydarzeniami zaburzającymi
ich homeostazę. Do najczęściej stosowanych należą ucieczka od problemu (unikanie go),
dystansowanie się, ocenianie problemu, rzadziej strategie konfrontacji i rozwiązywania
problemu. Istotną rolę w stosowaniu takich strategii ma osobowość. Osoby neurotyczne
częściej reagują wrogością i fantazjowaniem przy słabym kontrolowaniu emocji, osoby
ekstrawertyczne zaś częściej dokonują wyborów racjonalnych.
Efektywne wsparcie społeczne dotyczy różnego rodzaju związków z rodziną. Dzieci
opiekujące się rodzicami odgrywają inną rolę niż rodzeństwo; znajomi aktualizują
i podtrzymują dobrą samoocenę; organizacje społeczne zmniejszają izolację społeczną. Tak więc różne kontakty społeczne mają bezpośredni i pośredni wpływ na
dobre funkcjonowanie człowieka w wieku podeszłym.
Podsumowania czynników ryzyka dekompensacji człowieka w okresie starości dokonali Ford i Taylor (za Bilikiewicz i Parnowski, 2002). Najmniej obciążającymi czynnikami
okazały się izolacja społeczna w ciągu całego życia, stan cywilny wolny i w mniejszym
stopniu brak dzieci. Osoby takie rzadko korzystały ze wsparcia społecznego. Okazało się,
że zdrowie i funkcjonowanie psychiczne takich ludzi nie różniły się od całej populacji.
Można sądzić, że mimo braku silnych więzi społecznych wypracowały sobie sztywne
strategie przetrwania. W związku z samotnym przeżywaniem życia rzadziej doświadczały
nieoczekiwanych wydarzeń mogących spowodować dekompensację. W drugiej grupie
ryzyka znalazły się ubogie osoby żyjące samotnie, które ostatnio utraciły partnera życiowego. Jest to grupa zróżnicowana, w której dominowały mechanizmy kompensacji. Przykładowo u biedniejszej części osób funkcjonowanie po śmierci partnera cierpiącego na
przewlekłą chorobę (wymagającą wieloletniej opieki) było lepsze, a poczucie satysfakcji
z życia było wyższe niż u ludzi żyjących dotychczas dostatnio w szczęśliwych rodzinach.
W grupie najwyższego ryzyka znalazły się osoby najstarsze (po 80. roku życia) z licznymi
chorobami somatycznymi, trudnościami w funkcjonowaniu i niską samooceną. Wypis ze
szpitala lub zmiana pobytu zamieszkania zwiększały ryzyko dekompensacji.
Podstawowym aspektem mającym znaczenie dla jakości funkcjonowania starszych
osób jest zaspokojenie potrzeb. Wśród najważniejszych B. Synak wymienia (za Bilikiewicz i Parnowski, 2002):

●●
●●
●●

●●

●●

potrzebę integracji – świadczy o niej intensywność kontaktów z ludźmi, osamotnienie i samotność, więź ze środowiskiem, identyfikacja z nowym środowiskiem
oraz rodzaj relacji z najbliższą rodziną; przynależność do grupy społecznej,
potrzebę użyteczności i uznania, dotyczącą subiektywnej oceny własnej sytuacji,
związaną z dodatkowym zatrudnieniem, udziałem w instytucjonalnych formach
aktywności społecznej lub wykonywaniem zajęć na rzecz własnej rodziny,
potrzebę autonomii, wyrażającą pragnienie niezależności i samodzielności
w każdej sferze – somatycznej, psychologicznej i społecznej; niezależność bytowa
i ekonomiczna zwiększa u ludzi starszych poczucie bezpieczeństwa, umożliwia
planowanie nowych strategii przetrwania w nowym środowisku i w nowych
warunkach,
potrzebę bezpieczeństwa – w warunkach fizyczno-przestrzennych i społeczno-kulturowych; o jej zaspokojeniu świadczy stopień korzystania z urządzeń miejskich, instytucji, znajomość miasta i umiejętność funkcjonowania w nim, oparcie
w rodzinie,
potrzebę satysfakcji życiowej, będącą najbardziej syntetycznym wskaźnikiem
subiektywnego zadowolenia człowieka z miejsca jego usytuowania w środowisku.

Osoby w podeszłym wieku źle przystosowują się do nowych sytuacji życiowych. Kryteria prawidłowego przystosowania się do starości przedstawił D. Bromley (za Bilikiewicz
i Parnowski, 2002), który stwierdził, że obecność równowagi psychicznej, somatycznej
i społecznej zmniejsza ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych. Warunkami osiągnięcia tej równowagi są:
●● zgodność pomiędzy stanem wewnętrznym człowieka a warunkami zewnętrznymi,
●● utrzymanie zgodności pomiędzy wzorcami przystosowania w przeszłości i obecnymi,
●● pogodzenie się ze starością i śmiercią,
●● poczucie zadowolenia z zabezpieczonego bytu,
●● poczucie bezpieczeństwa materialnego i psychicznego.
Wskazał również na postawy, jakie ludzie starzy przyjmują w przystosowywaniu się.
Są to:
●● postawa konstruktywna, charakteryzująca się pełną integracją wewnętrzną,
akceptacją starości, harmonijnymi kontaktami z otaczającym światem. Samoocena takiego człowieka jest wysoka, wykazuje zainteresowanie światem
i życiem. Ocenia pozytywnie swoją przeszłość, cieszy się tym, co przyniesie mu
przyszłość, jest aktywny,
●● postawa zależności, charakteryzująca się zwiększeniem zależności i bierności.
Osoba taka liczy na pomoc innych. Nie wykazuje własnych ambicji, czuje się zwolniona z odpowiedzialności. Jest tolerancyjna w kontaktach z innymi ludźmi, ale
pełna podejrzliwości i obaw przed zaburzeniem poczucia bezpieczeństwa. Ocena
własnych możliwości i działania jest adekwatna do sytuacji,
●● postawa obronna, dotycząca osób przesadnie opanowanych, skrępowanych
konwenansami. W życiu codziennym osoby stosujące postawę obronną są
samowystarczalne, odrzucają pomoc innych. Na starość patrzą pesymistycznie
i zazdroszczą młodszym osobom zadowolenia z życia. Boją się śmierci i usiłują
racjonalizować lęk przez nadmierną aktywność,
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●●

postawa wrogości – u osób agresywnych, podejrzliwych, niezadowolonych
z kontaktów z innymi ludźmi. Osoby te izolują się społecznie, obawiają się starości i utraty sprawności. Nadmiernie starają się być aktywne, wykazują „gniewną”
postawę wobec nadchodzącej starości. W wieku podeszłym występują u nich
lęk, depresja, strach przed popełnianiem błędów. Zazdroszczą ludziom młodym
aktywności w działaniu i efektywności w osiąganiu celów. Boją się starości,

●●

postawa wrogości skierowanej na siebie. Osoby takie mają krytyczne nastawienie
do siebie. Są pasywne, bez inicjatywy, niezdolne do rozpoczęcia działań konstruktywnych, nie potrafią przejawiać postaw optymistycznych. Ludzie tacy nie wierzą,
żeby mogli wpływać na swoje życie, czują się samotni i nieprzydatni. U mężczyzn
taka postawa występuje częściej niż u kobiet, co związane jest z ich bardziej
dominującą pozycją społeczną. Samoocena osiągnięć życiowych tych osób jest
negatywna, wykazują postawy depresyjne; dotyczy to zwłaszcza osób samotnych, które z trudnością przystosowują się do nowych warunków życiowych.

Starzenie się i związane z nim zmiany psychiczne wpływają na sytuację psychologiczną
tej grupy wiekowej. Nastrój psychiczny udziela się całemu ciału i podlega wszelkim
wpływom płynącym z głębi ustroju. Wszystkie przewlekłe choroby cielesne, różne
ukryte nieprawidłowe stany organizmu pogarszają funkcjonowanie mózgu, powodując przygnębienie, pesymizm oraz negatywne stany uczuciowe. Starzenie się człowieka
jest zjawiskiem powszechnym, jednak bardzo zróżnicowanym, przez każdą konkretną
osobę przeżywane osobiście i bezpośrednio w sposób specyficzny dla niej, odmienny
od innych starzejących się osób. Każdy człowiek swoją starość przeżywa inaczej, każda
strona natury ludzkiej ulega zmianie, osłabiona zostaje nie tylko sprawność fizyczna,
zmianom ulegają postawy społeczne, cechy osobowości. Sposób starzenia się ma również wpływ na motywację, emocje, percepcję, czyli na osiągnięcia na wszystkich obszarach działalności człowieka.
Adaptacja do starości zależy przede wszystkim od ogółu cech psychicznych człowieka,
jego osobowości, temperamentu i nastawienia do życia. Uzależniona jest również od
sytuacji materialnej i rodzinnej, od kondycji fizycznej oraz aktywności, która warunkuje
zaspokojenie potrzeb starszego człowieka. Dobre przystosowanie wyraża się tym, że
ludzie starsi dbają w dalszym ciągu o swój wygląd, starają się być użyteczni, aktywni
w miarę możliwości oraz potrafią z filozoficznym spokojem przyjąć to co nieuniknione,
czyli własną starość i zbliżający się kres życia. Starzejąca się jednostka musi sobie
poradzić z przeróżnymi stratami – utrata partnera życiowego, przejście na emeryturę,
odchodzenie dzieci z domu. Złe dostosowanie może budzić lęki, niepokoje czy być
przyczyną depresji oraz innych zaburzeń psychicznych.
1.2. Zaburzenia psychiczne u osób w podeszłym wieku
Zaburzenia psychiczne u ludzi w podeszłym wieku można podzielić na takie, które
ujawniły się dopiero w tym okresie, i na te, które rozpoczęły się znacznie wcześniej
i nadal trwają. A. Bilikiewicz i T. Parnowski (2002) są zdania, że chociaż nie ma zaburzeń psychicznych właściwych tylko wiekowi podeszłemu, to jednak niektóre z nich
występują w tym okresie szczególnie często, inne prawie wcale, a te, które występują
w różnych okresach życia – u ludzi starszych przebiegają specyficznie ze względu na
zmienione uwarunkowania biologiczne i psychospołeczne. Do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych u osób w podeszłym wieku należą przede wszystkim
zaburzenia nastroju pod postacią depresji oraz organiczne zaburzenia psychiczne,

w tym głównie otępienie, a w dalszej kolejności zaburzenia nerwicowe i spowodowane
używaniem substancji psychoaktywnych (uzależnienia). Autorzy ci twierdzą również,
że w procesie diagnozowania problemów zdrowia psychicznego osoby starszej należy
zawsze uwzględnić zmiany jej funkcjonowania będące wynikiem fizjologicznego procesu starzenia, współwystępowanie chorób somatycznych, aktualną sytuację życiową
(rodzinną, materialną), utrwalone cechy osobowości i typ postawy wobec starości.
Objawy depresji, takie jak smutek, przygnębienie, zaburzenia snu, zmniejszone zainteresowanie, mogą występować na przykład w związku z chorobą somatyczną starszej
osoby, rozpoczynającymi się u niej zmianami organicznymi w ośrodkowym układzie
nerwowym, czy też być reakcją na trudną aktualną sytuację życiową. U osoby leczonej wcześniej z powodu zaburzeń afektywnych objawy te mogą sygnalizować nawrót
kolejnego epizodu choroby. Natomiast pogorszenie funkcji poznawczych, zwłaszcza
pamięci, sugerujące proces otępienny, często ustępuje po leczeniu przeciwdepresyjnym. Niekiedy jednak u części pacjentów depresja występuje na podłożu zmian
organicznych, co utrudnia osiągnięcie celów terapii. Izolacja społeczna i deficyty sensoryczne (głuchota, niedowidzenie) sprzyjają rozwijaniu się u osób starszych zespołów
paranoidalnych, zwłaszcza przy obciążeniu rodzinnym schizofrenią i przy predysponującym typie osobowości.
Zaburzenia o charakterze lękowym i depresyjnym współwystępują często z uzależnieniem od alkoholu lub leków anksjolitycznych, szczególnie przy zaburzonych relacjach
z otoczeniem, braku wsparcia i niedojrzałych mechanizmów obronnych osobowości.
A. Bilikiewicz i T. Parnowski (2002) zaznaczają jednak, że w tym okresie życia choroby
somatyczne mogą wiązać się z pogorszeniem zdrowia psychicznego z wielu przyczyn,
a poczucie zagrożenia życia czy utraty sprawności, samodzielności powoduje wystąpienie bądź nasilenie lub nawrót zaburzeń o charakterze lękowym i depresyjnym.
Zaburzenia ukrwienia w ośrodkowym układzie nerwowym, destabilizacja układów
hormonalnych, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej itp. mogą powodować
wystąpienie u chorego zaburzeń świadomości (np. delirium) o różnym charakterze
i stopniu nasilenia – także z ostrymi objawami psychotycznymi. Na stan zdrowia psychicznego osób w podeszłym wieku mają również wpływ przyjmowane przez nich leki.
Zwiększona skłonność do przyjmowania wielu leków przez ludzi starszych przy zjawisku interakcji i innej niż u osób młodszych farmakokinetyce i farmakodynamice leków
powoduje występowanie wielu dodatkowych problemów zdrowotnych, przed którymi
staje zespół terapeutyczny.
Depresja
W opinii S. Pużyńskiego (2002) depresja u ludzi w podeszłym wieku jest najczęściej
spotykanym zaburzeniem psychicznym – występuje u 15-20% osób po 65. roku życia.
Depresja w tym okresie życia, w porównaniu z poprzednimi, cechuje się na ogół bardziej złożoną etiologią, specyficznym obrazem klinicznym i większymi trudnościami
w leczeniu. Ponadto często występuje kumulowanie się czynników biologicznych
i psychospołecznych biorących udział w wyzwalaniu, przebiegu i rokowaniu w depresji u danej osoby. Specyfikę zespołów depresyjnych u chorych w podeszłym wieku
wyznaczają następujące objawy: maski somatyczne depresji, duże nasilenie lęku
i pobudzenie ruchowe – depresja agitowana, depresja rzekomo otępienna oraz depresja z zahamowaniem. Ponadto mogą wystąpić ciężkie epizody z objawami psychotycznymi z urojeniami (nihilistycznymi, hipochondrycznymi, winy, ubóstwa), z iluzjami
i omamami słuchowymi (głosy grożące, oskarżające), w myśleniu (głęboki pesymizm),
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duże ryzyko samobójstwa. Nawroty depresji zdarzają się często, a u niektórych osób
zaburzenia depresyjne o mniejszym nasileniu utrzymują się stale.

dr. hab. n. hum. Ewa Wilczek-Rużyczka

Osoba cierpi na depresję, jeśli spełnia którekolwiek z następujących trzech kryteriów,
stanowiących według Alexopoulos i in. (2001) podstawowe objawy depresji:
1.

ujawnia obniżony nastrój utrzymujący się co najmniej przez dwa tygodnie (przez
większość dni i większość czasu),

2.

utraciła zainteresowanie dotychczasowymi zajęciami lub nie potrafi już czerpać
z nich przyjemności (anhedonia),

3.

zgłasza, że ma mniej energii i łatwiej się męczy (w przypadku ludzi chorych somatycznie może to oznaczać uczucie zmęczenia nawet przy braku wysiłku) lub że
jest mniej aktywna.

Do pozostałych objawów, które wskazują na depresję, należą:
●●

myśli lub zachowania samobójcze,

●●

utrata poczucia pewności siebie lub własnej wartości,

●●

poczucie bezradności,

●●

nieadekwatne lub nadmierne poczucie winy,

●●

poczucie beznadziejności lub bezwartościowości,

●●

unikanie kontaktów z innymi ludźmi lub wychodzenia z domu,

●●

osłabienie koncentracji i/lub problemy z pamięcią,

●●

spowolnienie lub pobudzenie ruchowe (nerwowość lub wiercenie się),

●●

zaburzenia snu (zwłaszcza budzenie się wcześnie rano i niezdolność do ponownego zaśnięcia),

●●

mniejszy apetyt i towarzyszący mu spadek masy ciała.

Metody leczenia wyprowadzone z modelu medycznego sprawdzają się tylko w przypadku niektórych starszych ludzi z depresją, w przypadku innych nie są skuteczne,
i nawet jeśli łagodzą objawy depresji, ryzyko nawrotów choroby jest wysokie. Aby jeszcze bardziej skomplikować sytuację, trzeba powiedzieć, że lekarze i pielęgniarki nie
zawsze mogą posłużyć się modelem medycznym, wraz z jego kryteriami dotyczącymi
objawów. W pracy z osobami starszymi może to mieć dwie konsekwencje. Po pierwsze,
tłumaczenie osobie cierpiącej na depresję, dlaczego powinna szukać pomocy, może
wzbudzić w niej nadzieję na „wyleczenie”, by na koniec przynieść jej rozczarowanie,
jeśli terapia będzie skuteczna w niewielkim stopniu albo wcale. Po drugie, przekonanie
opornej starszej osoby do opisania swoich uczuć i objawów lekarzowi może wymagać
wiele wysiłku i pertraktacji, a i tak może się okazać, że specjalista w ogóle nie rozpozna opisywanego problemu jako depresji. Ważne jest zrozumienie, jak te problemy
powstają i jak można je rozwiązać, analizując wcześniej zagadnienie rozpoznawania
depresji. Ogólnie biorąc pod uwagę, że depresja wieku podeszłego jest niedodiagnozowana i niedoleczona, jedynie niewielka część starszych osób ze znaczącymi
objawami depresji jest poddawana leczeniu lub kierowana do specjalisty. Jeśli lekarz
pierwszego kontaktu rozpoznaje u nich stan depresyjny (MacDonald, 1999), o skierowaniu wydają się decydować dwa czynniki: duże nasilenie depresji i wysoki poziom
lęku u osoby w podeszłym wieku (Eustace i in., 2001). Zarówno lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej, jak i pracujących w szpitalach krytykuje się za tendencję do prze-

oczania depresji u pacjentów (Audit Commission, 2000). Jak pokazuje praktyka, przejawy i postacie depresji u osób w starszym wieku są tak złożone, a niepewność co do
skuteczności interwencji tak wielka, że niemożliwe staje się rozpoznanie jej w każdym
przypadku. Osoby cierpiące na depresję mogą uważać, że przyznanie się do tej choroby będzie oznaką słabości, i postrzegać ją jako stygmatyzującą etykietę, przed którą
należy się bronić, odwracając w ten sposób uwagę od problemu zdrowia psychicznego
i kierując ją na dolegliwości fizyczne. Pracownicy opieki zdrowotnej mogą skupiać się
na bólu głowy, bezsenności, bólu pleców czy na innych objawach opisywanych przez
starszą osobę cierpiącą na depresję, zamiast zastanawiać się nad leżącymi u ich podłoża, choć być może głęboko ukrytymi, zaburzeniami myślenia i emocji. Pracownicy
ochrony zdrowia i same osoby starsze nie zdają sobie sprawy z tego, jak poważnym
problemem jest depresja wieku podeszłego, mimo dowodów na to, że:
●●

depresji w wieku podeszłym towarzyszą niewspółmiernie wysokie wskaźniki
samobójstw i wysokie wskaźniki śmiertelności wywołanej wszystkimi innymi
przyczynami medycznymi (Montano, 2000),

●●

depresja w wieku podeszłym wiąże się z częstym korzystaniem z opieki zdrowotnej i społecznej (Beekman i in., 1999), a starsi ludzie z depresją są częściej leczeni
z powodu lęku (lub objawów fizycznych, takich jak ból) niż poddawani leczeniu
za pomocą leków przeciwdepresyjnych lub psychoterapii,

●●

depresja dotyka szczególnie tych osób starszych, które opiekują się innymi.

Nie wszystkie osoby w starszym wieku, u których rozpoznano depresję, są poddawane
odpowiedniemu leczeniu (farmakoterapia lub psychoterapia). Częściej jest ono ukierunkowane na lęk lub objawy fizyczne, takie jak ból, które mogą być powierzchownymi
przejawami zasadniczego zaburzenia depresyjnego. Leczenie objawów, a nie przyczyn, może być ryzykowne i zaleca się ostrożność w zalecaniu leków osobie starszej,
która cierpi na depresję (Shah, Uren i Baker, 2002). Przy ryzyku popełnienia samobójstwa, należy uwzględnić potrzebę wyjścia poza powierzchowne objawy u osoby w
podeszłym wieku i poszukiwania ich przyczyny, tak jak w każdym zaburzeniu somatycznym lub dolegliwości, które wpływają na jakość życia. Pierwszy przykład pochodzący z praktyki – przypadek pana J. – pokazuje, że depresja może zostać przeoczona
w wyniku błędnego przypisania objawów innym przyczynom albo dlatego, że osoba
starsza sama chce uniknąć diagnozy.
Przykład z praktyki: pan J., 76 lat (Shah, Uren i Baker, 2002)
Pan J. rzadko chodzi do lekarza pierwszego kontaktu, ale pewnego dnia zjawił się
w ośrodku zdrowia, skarżąc się, że brakuje mu energii i źle sypia. W nocy często się
budzi, a kiedy wstaje rano, czuje się zmęczony. Stracił apetyt. Jego żona zmarła trzy
lata temu w następstwie udaru. Chociaż niepytany, mówi, że nie wychodzi z domu i nic
go ostatnio nie cieszy, stanowczo twierdzi, że nie ma depresji. Prosi o „środek wzmacniający".
Uwagi:
Zwróćmy uwagę na typowe objawy depresji i możliwy czynnik wyzwalający, którym
w tym przypadku jest żałoba. Pan J., podobnie jak wielu ludzi z jego pokolenia, wzbrania się przed stygmatyzującą etykietą psychiatryczną. Depresja jest bardziej prawdopodobną przyczyną opisywanych przez niego objawów i doświadczeń niż choroby
somatyczne, chociaż należy się upewnić, czy mężczyzna nie cierpi na inne choroby.
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Musimy się dowiedzieć, jak wyglądała wcześniejsza („przedchorobowa") osobowość
pana J. Jak dotychczas radził sobie z przeciwnościami losu? Jeśli wcześniej nie doświadczył depresji, działanie leków przeciwdepresyjnych może być mniej skuteczne. Tak czy
inaczej, wsparcie społeczne może być w tym przypadku ważniejsze niż interwencja
medyczna. Pierwszym zadaniem lekarza, pielęgniarki może być uzyskanie informacji
na temat zmian osobowości pacjenta od osoby trzeciej.
Lekarz pierwszego kontaktu, który przyjmuje pana J., oczywiście musi pomyśleć o chorobach somatycznych, które mogłyby spowodować opisywane objawy, i powinien
przeprowadzić badania w celu ich wykluczenia, nie powinien jednak tracić z oczu tego,
że u pana J. może się rozwijać poważna choroba depresyjna. Diagnoza w przypadku
pana J. może być względnie prosta, ale często nie jest jednoznaczna. Następujące
aspekty mogłyby błędnie zmniejszać podejrzenie depresji:
●●

wysoki poziom lęku bez innych bezpośrednio oczywistych objawów depresji.
Jeśli pan J. odczuwa jedynie lęk, lekarz może mu zaproponować leczenie, które
nie jest ukierunkowane na jego prawdopodobną depresję,

●●

niepełnosprawność, która sprawia, że obniżony nastrój wydaje się czymś uzasadnionym, przy czym druga osoba myśli: „Na twoim miejscu też byłbym przygnębiony",

●●

długa historia epizodów depresji występujących tak często, że obniżony nastrój
wydaje się dla danej osoby czymś normalnym (poniekąd może tak być, ale to nie
oznacza, że nie może to być coś poważnego),

●●

niedawna strata, która sprawia, że obniżony nastrój jest czymś zrozumiałym
(i znowu, może to być częściowo prawdą w tym sensie, że straty mogą powodować obniżenie nastroju, ale nie ma powodu, by bagatelizować znaczenie objawów),

●●

wielorakie i powodujące dezorientację objawy fizyczne, np. bóle i dolegliwości
wędrujące z miejsca na miejsce, które trudno powiązać z jakąkolwiek znaną chorobą somatyczną,

●●

utrata pamięci, dezorientacja lub słaba koncentracja,

●●

wzbranianie się starszej osoby lub jej rodziny przed myślą o depresji,

●●

ograniczony wpływ depresji na innych (starsza osoba cierpiąca na depresję może
być spokojna, nawet apatyczna, i dlatego łatwiejsza we współżyciu i do opieki).

Lęk
Lęk może być najbardziej widocznym objawem depresji wieku podeszłego, ale nie
każda osoba starsza, która odczuwa lęk, cierpi także na depresję. Ponieważ reakcja na
lęk i depresję przypuszczalnie byłaby odmienna, jak możemy odróżnić lęk jako objaw
depresji od lęku jako objawu samoistnego?
Specjaliści, którzy pracują niemal wyłącznie z osobami chorymi na depresję, np. psychogeriatrzy, rozwiną złożone wyobrażenia na temat przejawiania się depresji u ludzi
z bardzo różnymi osobowościami i sposobów jej oddziaływania na innych. Ci, którzy
mają do czynienia z bardziej różnorodnymi osobami i ich zasobami osobowymi oraz
problemami, mogą mieć mniej złożone teorie na temat depresji i jest mniej prawdopodobne, że zauważą jej wczesne oznaki lub subtelne formy ekspresji. Jest to istotne,
ponieważ dostęp do usług zdrowotnych, a zatem i do metod leczenia depresji, może

zależeć od ludzi, których zdolność oceny i umiejętności obserwacyjne mogą być niewystarczające, by poprawnie zidentyfikować, nazwać (rozpoznać) i leczyć depresję.
Ważne jest, aby pielęgniarki w obliczu złożoności zaburzeń psychicznych wieku podeszłego miały tendencję do rozpoznawania i rozwiązywania problemów, wykorzystując
doświadczenie, wiedzę i umiejętności biorąc pod uwagę mechanizm zaburzeń. Jeśli
wzorce wyuczone przez pielęgniarki, czy to formalnie w wyniku edukacji, czy też nieformalnie w toku doświadczenia – są mniej złożone niż rzeczywistość, wówczas zostanie „rozpoznany” jakiś inny problem: lęk, bezsenność lub objawy fizyczne. Następnie
zostanie podjęte działanie w celu rozwiązania tych spostrzeganych problemów.
Lęk może być oczywisty, czy jednak istnieje coś takiego jak niepowikłany lęk w podeszłym wieku albo czy każdy lęk wyrażany przez starszych ludzi jest objawem depresji,
jeśli nie zostanie dowiedzione, że jest inaczej? Doświadczenia w opiece zdrowotnej,
jak i przegląd literatury wskazują, że lęk istnieje niezależnie od depresji, co można rozpoznać nie tyle na podstawie specyficznej treści wyrażonych obaw, o czym wspominają Diefenbach, Stanley i Beck (2001), i w oparciu o objawy lęku zarówno fizyczne, jak
i poznawcze lub behawioralne.
Typowe objawy lęku
Objawy fizyczne:
kołatanie serca, suchość w ustach, częste oddawanie moczu, zawroty głowy, uczucie mrowienia, trudności z oddychaniem i hiperwentylacja, nudności, drżenie, ucisk
w klatce piersiowej, bladość, pocenie się i zimna skóra.
Objawy poznawcze:
nerwowość, uczucie trwogi, łatwość rozpraszania uwagi, niezdolność do odprężenia
się, strach, panika, bezsenność i pobudliwość.
Objawy behawioralne:
nadmierna aktywność, przymus mówienia, poszukiwanie otuchy, powtarzanie zachowań, fobie i silna reakcja strachu.
Ważną kwestią jest to, czy starsza osoba odczuwająca lęk ma także objawy depresji.
Jeśli tak, jej depresja powinna być traktowana jako priorytet i nie wolno jej „przeoczyć"
z powodu dominacji objawów lęku. Jeśli osoba ta nie wykazuje objawów depresji,
logiczne jest poświęcenie uwagi jedynie objawom lęku. Objawy depresji połączone
z lękiem można zredukować, a jakość życia poprawić za pomocą leków z grupy SSRI,
takich jak fluoksetyna (Prozac) (Doraiswamy, 2001). Starsze osoby z objawami lęku
i depresji cierpią jednak na cięższe choroby somatyczne (Lenze, Mulsant i in., 2001),
częściej przerywają przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych, rzadziej reagują na
leczenie, jeśli je kontynuują, i częściej mają krótsze remisje, nawet jeśli leczenie jest
skuteczne (Flint i Rifat, 1998).
Gdy u pacjenta występują objawy lęku, ale nie ma leżącej u ich podłoża depresji, możliwości leczenia ogranicza z jednej strony ryzyko związane z przyjmowaniem leków,
a z drugiej niepewna akceptowalność lub skuteczność metod psychologicznych. Do
najczęściej przepisywanych starszym ludziom leków zmniejszających lęk należą benzodiazepiny. Inna grupa, określana jako leki „na literę Z” (zopiklon, zolpidem), także
zyskuje na popularności. Leki te mogą powodować problemy w postaci fizycznego

WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE U OSÓB W PODESZŁYM WIEKU

39

dr. hab. n. hum. Ewa Wilczek-Rużyczka

40
spowolnienia i sedacji, co w szczególności dotyczy szeroko stosowanych preparatów
o długim działaniu, takich jak diazepam i nitrazepam (Kirby, Denihan i in., 1999). Benzodiazepiny są słabo metabolizowane przez organizm, a ich akumulacja we krwi i mózgu
wiąże się z upadkami, dezorientacją i hamowaniem ośrodka oddychania w mózgu,
co może mieć tragiczne skutki u starszej osoby, np. ciężkie zapalenie oskrzeli. Nagłe
odstawienie benzodiazepin bez zapewnienia wsparcia może doprowadzić do lęku lub
dezorientacji „z odbicia". Jako metoda leczenia objawów lęku są one użyteczne tylko na
krótką metę; jako długoterminowe podejścia do leczenia lęku u osób starszych preferowane są metody psychologiczne.
Psychologiczne metody leczenia lęku, w tym relaksacja, terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna i metoda bilansu życia (life review), są alternatywą
dla farmakoterapii (Wetherell, 1999). Interwencje psychologiczne mogą wydawać się
właściwszym leczeniem pierwszego rzutu niż powszechnie stosowana farmakoterapia, ale ich skuteczność nie jest oczywista, a rozpowszechniona, nawet jeśli niewłaściwa opinia, że starsi ludzie cechują się słabym wglądem i nie potrafią spojrzeć na
swoje problemy pod kątem psychologicznym, może ograniczać dostępne możliwości.
Do metod, które mogą być wykorzystane w leczeniu lęku, należą: relaksacja, terapia
poznawczo-behawioralna (m.in. takie techniki, jak sterowane wyobraźnią, systematyczna desensytyzacja i reatrybucja) oraz terapia rodzinna (McWilliam, Stewart i Brown,
1999). Chociaż baza badawcza dla tych metod jest niewielka, mogą one umożliwiać
interwencję u starszych osób cierpiących na fobię, które poszukują coraz większego
wsparcia (i uzyskują je) w rodzinie, u sąsiadów i w instytucjach opieki środowiskowej.
Dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ważne może być przeanalizowanie silnego związku między lękiem a hipochondrią (bezpodstawnymi nadmiernymi obawami o zdrowie lub chorobę) widocznego u starszych ludzi, którzy często szukają
porady lekarskiej (Bravo i Silverman, 2001). Tendencja do rozpoznawania osób z najcięższymi objawami, ale przeoczania tych z mniej poważnymi, powtarza się w świadczeniu terapii.
Psychoterapii poddawane są osoby z największym nasileniem lęku i depresji. Osoby
cierpiące na chorobę somatyczną i z powodu bólu, które nie akceptują psychologicznych wyjaśnień swoich objawów, rzadziej są przedmiotem interwencji psychospołecznych, a skuteczność leczenia jest w ich przypadku mniejsza (Fritsche, Sandholzer
i Werner, 2000).
Wysoki poziom lęku i depresji może się ujawnić w reakcji na pewne sytuacje, takie
jak oczekiwanie na badania. Cheston i Bender (1999) donoszą, że pacjenci czekający
na ocenę stanu własnej pamięci mogą być w dużym stopniu narażeni na lęk i depresję, a same badania mogą powodować jeszcze większy lęk i napięcie. Sugerują oni,
że w takiej sytuacji może powstać spirala lęku i depresji i że specjaliści wykonujący
badania i dokonujący oceny muszą w pełni zdawać sobie sprawę z emocjonalnego
i społecznego kontekstu własnej pracy. Oznacza to, że powinni oni:
●●

poinformować pacjentów o tym, co się dzieje,

●●

odnieść się do ich konkretnych obaw,

●●

rozważyć i omówić z nimi ryzyko wystąpienia depresji.

U starszych ludzi z chorobą Alzheimera lęk i depresja mogą współwystępować —
według badań amerykańskich (Teri i in., 1999), aż 70% starszych ludzi z chorobą Alzhei�������

mera mieszkających w domu wykazuje objawy lęku, a 54% ma zarówno objawy lęku,
jak i depresji. W grupie tej powszechne były trudności z radzeniem sobie w codziennym
życiu oraz problemowe zachowania. Autorzy tych badań wskazują na korzyści płynące
z dopytywania się o takie problemy oraz z pomagania opiekunom przez zapewnianie
im informacji i usług lub wsparcia, które mogą zmniejszyć ich trudności. Podkreślają oni
także, że warto myśleć o chorych na depresję albo na otępienie – wielu z nich będzie
przypuszczalnie wykazywało kombinację depresji, lęku i otępienia. Na przykład w opisie przypadku przedstawionego przez Jamesa i Sabina (2002) pacjent cierpiący na chorobę Parkinsona i związane z nią otępienie ujawnił w wywiadzie lęk i fobie społeczne.
Potrzeba było czasu, żeby zdobyć jego zaufanie i dokonać właściwej oceny otępienia,
ponieważ mężczyzna ten przez długi czas unikał kontaktu i sprawiał wrażenie, że jego
pamięć jest w gorszym stanie niż w rzeczywistości (zachowania zabezpieczające). Za
pomocą technik poznawczo-behawioralnych udało się zmniejszyć jego lęk i poprawić
kontakty z innymi pensjonariuszami domu opieki.
Przykład z praktyki: pan G., 79 lat (James i Sabin, 2002)
Pan G. przyjmuje w domu swojego lekarza pierwszego kontaktu. Jego opiekunka, pani
K., relacjonuje, że jej podopieczny jest bardzo lękliwy i zawsze szuka potwierdzenia,
że jego stan zdrowia się nie pogarsza i że nadal będzie miał zapewnioną opiekę. Żona
pana G. zmarła dwa lata temu, a on sam, dziewięć miesięcy temu, przeżył udar, który
przykuł go do wózka inwalidzkiego. Mężczyzna zaprzecza, że ma depresję, ale przyznaje, że nic go nie cieszy, mówiąc: „A jak czułby się pan na moim miejscu?”. Ma problemy ze snem, stracił na wadze i odmawia posiłków z opieki społecznej, które według
niego „mają okropny smak”. Miesiąc temu u pana G. pojawiła się nowa dolegliwość –
nietrzymanie moczu. Jego zdaniem jest to „po prostu element starości” i nic nie można
na to poradzić. Pani K. na próżno próbuje skłonić pana G. do pójścia do lekarza i mówi
swojemu przełożonemu, że opieka nad mężczyzną jest ponad jej siły.
Uwagi:
Lęk może maskować depresję, a w przypadku pana G. mamy dwa czynniki wyzwalające depresję: śmierć żony i niepełnosprawność w następstwie udaru. Zmiany somatyczne wskazują albo na rozwój ciężkiej choroby depresyjnej, albo na toczący się, jak
dotąd nierozpoznany, proces chorobowy – oba przypuszczenia wymagają dalszych
badań. Anhedonia – niezdolność do przeżywania przyjemności – jest częstszym objawem depresji wieku podeszłego niż poczucie winy.
Plan opieki pana G. wymaga analizy, zwłaszcza że mężczyzna jest narażony na utratę
kogoś, kto dobrze go zna. Analizę należy przeprowadzić w porozumieniu z oddziałem
leczenia udarów, zespołem specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej i z udziałem
pani K. Indywidualny proces diagnostyczny musi uwzględnić potrzeby mężczyzny
związane zarówno ze zdrowiem fizycznym, psychicznym, jak i sytuacją społeczną.
Psychoza
Zaburzenia psychotyczne wieku podeszłego pozostają w cieniu bardziej rozpowszechnionego otępienia i depresji, sprawiają jednak nie mniejsze problemy lekarzowi lub
pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej (proces diagnozowania, prowadzenia
terapii) czy pracownikom opieki społecznej (udzielanie wsparcia), a ponadto stanowią duże wyzwanie dla rodziny i sieci społecznych. U osób starszych głównym obja-
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wem psychozy są urojenia prześladowcze, chociaż większość osób (do 60%) oprócz
tego objawu wykazuje także objawy depresji, a mniejszość – jakąś postać otępienia
(Howard, 2001). Wśród urojeń można spotkać silne przekonania o istnieniu fizycznych
objawów i chorób oraz przekonania partition beliefs – zgodnie z którymi ściany czy
drzwi nie powstrzymują obcych ludzi przed wchodzeniem do mieszkania.
Literatura na temat psychoz dotykających starszych ludzi, która mogłaby wskazać kierunek działań pracownikom opieki zdrowotnej i społecznej, jest uboga w porównaniu
z literaturą poświęconą częściej występującym zaburzeniom psychicznym i bardzo
niewielka w porównaniu z pracami na temat chorób psychicznych dotyczących młodszych osób (Lacro, Harris i Jeste, 1995). Mimo to każdy pracownik opieki zdrowotnej,
lekarz pierwszego kontaktu czy pielęgniarka środowiskowa mieli do czynienia z osobami, których objawy wskazują na zaburzenie psychotyczne i których prowadzenie
jest bardzo trudne. Wydaje się, że starsi ludzie dotknięci psychozą chcą szczegółowo
opowiedzieć o swoich objawach, ale dla pracowników opieki zdrowotnej i społecznej
rozmowa z nimi często jest trudna, zwłaszcza jeśli obecna jest rodzina (McCabe i in.,
2002). Często ludźmi, którzy w końcu wysłuchują opowieści osób chorych, są pielęgniarki, opiekunowie, przyjaciele i rodzina. Jak mogą oni na to zareagować?
Czy powinni:
●●

„dowodzić", że wrażenia te są urojone?

●●

zgadzać się z nimi?

●●

odwracać od nich uwagę, np. zmieniając temat?

Przykład z praktyki: pan H., 77 lat (McCabe i in., 2002)
Pan H. często odwiedzał wydział mieszkalnictwa i skarżył się, że w jego domu roi się
od pcheł, co wywołuje u niego depresję. Wystarczyło, że przebywał w nim kilka minut,
zaraz zaczynał czuć nieznośne swędzenie całego ciała, dlatego jak najwięcej czasu spędzał na podróżowaniu autobusami i pociągami, nawet w nocy, najważniejsze rzeczy
trzymając w plastikowych torbach przewieszonych przez ramię. Córka pana H., która
nie miała podobnych dolegliwości, kiedy znajdowała się w mieszkaniu ojca, odkaziła je
niemniej jednak kilkakrotnie. Pan H. był także przekonany, że ma paradontozę, i chodził
od dentysty do dentysty, żeby temu zaradzić – niestety, żaden specjalista nie potrafił
stwierdzić u niego takiej choroby.
Uwagi:
Chociaż pan H. twierdzi, że ma depresję, w rzeczywistości jest motywowany dwoma
urojeniami, z których jedno wiąże się z mieszkaniem, a drugie ma charakter hipochondryczny. Mężczyzna nie wykazuje innych objawów depresji.
Leczenie pana H. jako osoby depresyjnej nie przyniesie zmiany objawów ani nie
złagodzi jego problemu, ale mogą mu pomóc leki przeciwpsychotyczne i przeprowadzka. Do kwestii przeprowadzki być może trzeba będzie podejść ostrożnie, ważąc
ryzyko z jednej i drugiej strony, nie mówiąc o sprawach praktycznych. Zaangażowanie administracji mieszkaniowej może być najbardziej korzystne, jeśli nastąpi wcześnie i będzie wystarczająco dużo czasu, żeby zająć się wszystkimi sprawami. Córka
pana H. będzie potrzebowała wsparcia, ponieważ jej troska o ojca może być trudna
do wyrażenia i podtrzymania.
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Przykład z praktyki: pani Y, 85 lat (McCabe i in., 2002)
Pani Y. jest przekonana, że gdy wychodzi po zakupy lub jest z wizytą u przyjaciół, obcy
ludzie wchodzą do jej mieszkania i ruszają jej rzeczy – przestawiają meble, częściowo
zasuwają zasłony i przekładają ubrania w szafie. Jej zdaniem dzieje się tak, mimo że
założyła zamki w głównych drzwiach do mieszkania, w drzwiach do pokoju i do szafy.
Pani Y. nie potrafi wyjaśnić, jak ludzie dostają się do jej mieszkania, ale wie, że tak
właśnie jest, więc ilekroć wychodzi z domu, do wózka na zakupy wkłada ważne dla
niej rzeczy, których nie pozwoliłaby ruszać nikomu. Jak do tej pory nie wzbudza to
zbyt dużego zainteresowania otoczenia, choć miejscowa młodzież zauważyła dziwne
zachowanie kobiety i zaczęła reagować aspołecznie: pluciem i przezywaniem. Jeśli
chodzi o nią, problem ten jest zewnętrzny, niemniej jednak bardzo upośledzający,
ponieważ wywołuje w niej lęk i przygnębienie.
Uwagi:
Pani Y. jest nieszczęśliwa, ale ma także urojenia i powinna być leczona jak osoba z psychozą, a nie jak osoba chora na depresję.
Osobom opiekującym się panią Y. należy powiedzieć, co się z nią dzieje, i udzielić
wsparcia, aby potrafiły kontrolować swoje reakcje na oskarżenia pani Y. i prowadziły
rozmowę wspierającą.
Należy poinformować miejscowe służby zajmujące się bezpieczeństwem, że pani Y. jest
znana opiece społecznej, i podać im numer telefonu osoby, z którą trzeba się skontaktować, gdy pojawią się podejrzenia, że kobieta jest nękana lub prześladowana. Pani Y.
jest osobą bezbronną, w związku z czym może być narażona na wykorzystanie. W razie
pogorszenia się sytuacji pracownicy opieki społecznej mogą pomyśleć o połączeniu
swoich interwencji i planów opieki z programem ochrony dorosłych przed wykorzystywaniem, co ułatwiłoby wymianę informacji między różnymi instytucjami.
Trudno jest podtrzymać i rozwijać zaufanie starszej osoby mającej urojenia, jeśli nie
będzie empatii, akceptacji, cierpliwości i celu dialogu między specjalistami a cierpiącą
osobą. Choremu należy zaoferować nie „wyleczenie" urojenia, lecz wsparcie. Nie twierdzę, że jest to łatwe – czasami wszystko, co można osiągnąć, to zgoda na różnicę zdań.
W miarę starzenia się społeczeństwa coraz więcej osób w podeszłym wieku będzie
kontaktować się z pracownikami opieki zdrowotnej i społecznej z powodu nękających
je urojeń, omamów lub hipochondrii. Granica między skargami zgłaszanymi przez
osobę starszą, która rzeczywiście cierpi na zapalenie stawów, przewlekłą chorobę płuc
i depresję, a całkowitym zaabsorbowaniem objawami fizycznymi, niepasującymi do
żadnego wzorca, u osoby starszej z urojeniami hipochondrycznymi może być niekiedy
trudna do dostrzeżenia. To wyjaśnia nam, dlaczego tak często osoby mające urojenia
hipochondryczne są kierowane do lekarzy specjalistów i na badania do szpitala.
Psychoza w wieku podeszłym często wymaga uwagi specjalisty, zarówno jeśli chodzi
o diagnozę, jak i leczenie, ale jej charakter może uniemożliwiać lub opóźniać skierowanie do specjalisty, zwłaszcza jeśli w chorobie są obecne elementy paranoiczne. Pielęgniarka lub lekarz pierwszego kontaktu muszą mieć niezbędną wiedzę o psychozach
w podeszłym wieku, żeby w zetknięciu z tą chorobą mogli udzielić informacji i porad

WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE U OSÓB W PODESZŁYM WIEKU

Zaburzenia mężczyzny nie należą do tych, które budzą dużo współczucia czy empatii. Dla
kobiety rozmowa o potrzebach ojca i jej własnych uczuciach może być bardzo trudna.
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W przypadku ludzi ujawniających urojenia, omamy i objawy hipochondryczne lekarze
pierwszego kontaktu, pielęgniarki i pracownicy socjalni muszą zatem wziąć pod uwagę:
●●

wcześniejszą (przedchorobową) osobowość chorego, wykorzystując w miarę
możliwości informacje zdobyte od innych osób w celu uzupełnienia własnej wiedzy i danych w dokumentacji,

●●

wszelkie ujawnione wcześniej zaburzenia psychiczne, zwłaszcza „załamania psychiczne” lub długie pobyty w szpitalu, które mogłyby wskazywać na epizod psychotyczny lub dużą depresję,

●●

obecne cechy myślenia lub zachowania, które wskazują na upośledzenie poznawcze, zwłaszcza utratę sprawności funkcjonalnej, lub na emocjonalną chwiejność
(płaczliwość), a także na utratę pamięci,

●●

inne elementy wskazujące na zaburzenie depresyjne, zwłaszcza anhedonię lub
różne dolegliwości somatyczne,

●●

upośledzenia wzroku lub słuchu, które często bywają nierozpoznane lub lekceważone przez starszych ludzi, ich rodzinę i znajomych oraz przez specjalistów.

Jest pięć rodzajów psychoz, na które mogą cierpieć osoby w podeszłym wieku:
1.

późne stadium schizofrenii o wczesnym początku,

2.

schizofrenia o późnym początku,

3.

zaburzenia urojeniowe lub paranoiczne,

4.

psychoza w otępieniu,

5.

psychoza w depresji.

Na schizofrenię o wczesnym początku może cierpieć do 1% osób w wieku 65 lat i starszych (Gurland i Cross, 1982). Dziewięć na dziesięć osób z tej grupy będzie wykazywało
objawy psychotyczne przed 45. rokiem życia i będą oni stanowić podgrupę chorych na
schizofrenię, której objawy z czasem uległy remisji lub złagodzeniu (McGlashlan,1986).
Objawy schizofrenii mogą w tej grupie ustępować z wiekiem i chociaż sieci społeczne
się kurczą (tak jak u większości z nas, w miarę jak się starzejemy), jakość relacji, metody
radzenia sobie i umiejętności praktyczne mogą się poprawić (Cohen, 1990). Ktoś, kto
mieszka w domu społecznym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miarę upływu
lat może stwierdzić, że jakość jego życia się poprawia – wiążą go silniejsze więzy z przyjaciółmi, być może potrafi ponownie ustanowić relacje z członkami rodziny, a także
przyswoić sobie lepsze umiejętności społeczne.
Paranoja jako objaw jest bardziej rozpowszechniona niż schizofrenia o późnym
początku i dotyka 4% populacji w wieku powyżej 65 lat, ale może być powiązana
ze schizofrenią lub z otępieniem i w większym stopniu dotyka kobiet niż mężczyzn.
Występowanie objawów paranoicznych jest powiązane z wcześniejszym zaburzeniem
osobowości, utratą słuchu, statusem imigranta i niskim statusem społeczno-ekonomicznym. Możliwy jest także związek z fizycznym lub seksualnym wykorzystywaniem
we wczesnym okresie życia oraz z brakiem dzieci (Gurian, Wexler i Baker, 1992). Paranoja może mieć bardzo dramatyczny przebieg, doprowadzając starszą osobę do konfliktu z członkami rodziny, sąsiadami lub policją. Badania przeprowadzone w Szwecji
pokazują, że osoby starsze z objawami paranoicznymi często są już znane opiece spo-
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Planowanie wypisu ze szpitala oraz organizacja opieki pochorobowej dla ludzi z zaburzeniami tego rodzaju mogą być skomplikowane, a im wcześniej zostaną rozpoczęte,
tym lepiej. Chociaż podejście oparte na programie opieki na ogół nie jest stosowane
w odniesieniu do starszych ludzi, systematyczne przeprowadzanie badań kontrolnych,
jakiego ono wymaga, stanowi przydatny model opieki środowiskowej nad starszymi
ludźmi dotkniętymi psychozą.
U około jednej trzeciej pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego rozwijają się
objawy psychotyczne, zwłaszcza urojenia prześladowcze oraz omamy – raczej wzrokowe niż słuchowe (Cooper i in., 1991). Urojenia prześladowcze i hipochondryczne
w zaburzeniu depresyjnym występują tylko u 1% osób powyżej 65. roku życia, chociaż
20% osób z tej grupy wiekowej ma jakieś objawy depresji, urojenia idą jednak w parze
z większym nasileniem depresji i większym prawdopodobieństwem skierowania do
psychiatrów i przyjęcia do szpitala (Katona, 1994).
Przykład z praktyki: pani Z., 88 lat (Katona, 1994)
Pani Z., przybyła do Wielkiej Brytanii ze wschodniej Europy, była trochę samotniczką.
Sąsiad, którego zmartwiło jej zachowanie, skontaktował się z miejscowym wydziałem
pomocy społecznej, czego następstwem była wizyta lekarza pierwszego kontaktu
w domu pani Z. i ostatecznie przymusowe umieszczenie kobiety w szpitalu. Od czasu
do czasu pani Z. wychodziła do ogrodu lub na ulicę i obrzucała wyzwiskami czarnoskórych sąsiadów lub przechodniów. Jej język był obraźliwy i w ocenie przeprowadzonej
przez pracowników opieki społecznej jako główny problem pani Z. odnotowano bezkompromisowy i niepohamowany rasizm. Kobieta spędzała większość czasu zabarykadowana w domu, który zajmowała sama, i nie wpuszczała nikogo do środka. Pani Z.
nie miała dzieci, a jej mąż zmarł jakieś 20 lat wcześniej. Ten opór przed wpuszczeniem
do domu obcych osób ostatecznie osłabł, kiedy kobiecie obiecano pomoc w przezwyciężeniu poczucia prześladowania, którego doświadczała. W jej domu było niewiele
jedzenia, pomieszczenia były nieogrzewane, niesprzątane, a sam budynek sprawiał
wrażenie od dawna zaniedbanego. Pani Z. była przekonana, że jej sąsiedzi potrafią
przedostawać się do jej mieszkania przez ściany i niszczyć jej rzeczy, wyłączając ogrzewanie i prąd oraz dewastując pokoje. Leczenie w domu za pomocą leków przeciwdepresyjnych przyniosło niewielki efekt i ostatecznie konieczna była opieka stacjonarna.
Uwagi:
U pani Z. mamy do czynienia z kilkoma czynnikami ryzyka psychozy, w tym ze statusem imigranta i bezdzietnością. Urojenia prześladowcze, które przybierają formę urojenia zabarwionego wrogością (prawdopodobnie długoletnią) do osób czarnoskórych,
wywołują u kobiety cierpienie, ale nie depresję. Osoby pomagające pani Z. muszą wiedzieć o jej obraźliwym zachowaniu i mieć zapewnione wsparcie, gdy przyjdzie im się
z nim zmierzyć.
Pomocna dla pani Z. może się okazać rozmowa z osobą mówiącą w jej ojczystym
języku. Tłumaczenie takiej rozmowy powinno być udostępnione zarówno na potrzeby
diagnozy środowiskowej, jak i leczenia stacjonarnego. Tak jak w przypadku wszystkich
osób w podeszłym wieku, tak i tutaj należy wziąć pod uwagę kwestie religijne i kultu-
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łecznej – albo dlatego, że obawy innych ludzi o ich stan zostały dostrzeżone, albo dlatego, że starsza osoba chętniej przyjmuje pomoc z opieki społecznej niż od członków
rodziny (Forsell i Henderson, 1999).
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rowe. Gdy pani Z. opuści szpital, korzystne może być dla niej uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia, składającej się ze starszych ludzi ze wschodniej Europy. Trzeba
będzie jednak się upewnić, że pani Z. dobrze się w tej grupie czuje.
Konieczne będzie także zajęcie się sprawami mieszkaniowymi pani Z. – sprawdzeniem,
czy dom jest bezpieczny, wykonaniem niezbędnych napraw i być może dostosowaniem domu do potrzeb kobiety. Należy jak najszybciej podjąć rozmowy na ten temat
z urzędem zajmującym się poprawą warunków mieszkaniowych i przygotować odpowiednie plany. Częścią tej procedury będzie przypuszczalnie poinformowanie pani Z.
o przysługujących jej zasiłkach.
W przypadku choroby psychotycznej u starszych osób zachowanie zaufania może
być trudne dla wszystkich, czasami już podczas pierwszego kontaktu, kiedy to
rodzina lub sąsiedzi powiadamiają opiekę społeczną o problemie, i zawsze w trakcie stałej opieki, ponieważ muszą wiedzieć, jak mają rozumieć zachowanie starszej
osoby, jak obserwować zmiany i jak reagować. Chociaż zasada zachowania poufności
nie przestaje obowiązywać, z wyjątkiem skrajnych sytuacji, kiedy istnieje zagrożenie
dla jednostki lub innych, obowiązek opieki, jaki specjaliści mają wobec zarówno chorej osoby, jak i szerszej społeczności, oznacza, że należy uwzględnić prawa obu stron
do informacji i poufności.
Pielęgniarki i opiekunowie osób chorych powinni otrzymywać rzeczowe informacje na
temat diagnozy, leków, świadczeń i grup wsparcia oraz pomoc w zrozumieniu ograniczeń nałożonych na zasadę poufności. Jeśli pielęgniarki zapewniają systematyczną
opiekę w szerokim zakresie, im należy umożliwić indywidualny kontakt ze specjalistą
lub innymi specjalistami i diagnozę oraz współpracę.
3. Specyfika komunikowania się z osobą starszą z zaburzeniami psychicznymi
Dobre starzenie nie oznacza oszukiwania, unikania, zamykania się w sobie, ale ma
sprawić, że każdy człowiek decyduje sam o sobie, musi odnaleźć pokłady siły, aby
móc wykorzystać maksymalnie lata mu dane, zachować do końca swoich dni sprawność i zapał do życia, czyli innymi słowy nadal dbać o własne zdrowie poprzez między
innymi zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i podejmowanie działań w celu zmiany
złych nawyków. Służyć temu może oddziaływanie słowem realizowane przez osobę
komunikującą się przy użyciu różnych technik, takich jak wymiana poglądów i udzielanie informacji, pobudzanie do kojarzenia, interpretacja, odgrywanie ról i doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych na przykład ze zdrowiem
psychicznym. Oddziaływanie poprzez udzielanie informacji odgrywa bardzo ważną
rolę wtedy, gdy nieadekwatne wyobrażenia i poglądy pacjenta przyczyniają się do
powstania i treści obaw, niepokoju lub obniżenia nastroju. Gdy treść przyswojonych
przez odbiorcę informacji jest rozumiana, akceptowana, następuje jego uspokojenie,
czyli zmiana jego stanu psychofizycznego. To z kolei ułatwia lekarzowi czy pielęgniarce
zachęcenie pacjenta, aby podjął aktywność lub zmienił swoje zachowanie na te, których do tej pory unikał (Bilikiewicz, 2004; Wilczek-Rużyczka, 2007).
Umiejętność słuchania i okazywanie zainteresowania wypowiedziami starszego
człowieka poprzez zachowania niewerbalne powoduje, że osoba komunikująca się
z pacjentem ma możliwość odebrania całości przekazu. Natomiast wyrażanie emocji
świadczy o jej otwartości w stosunku do pacjenta i kontakcie empatycznym, stwarzającym pełne zaufanie i życzliwy klimat. Dzięki empatii i uczestniczeniu w przeżyciach

pacjenta osoba pomagająca reaguje na jego potrzeby i staje się bardziej wrażliwa.
To z kolei ułatwia mu otwarcie się i wyrażenie istoty własnych problemów, pomimo
że chory w podeszłym wieku nie zawsze może wprost wyrazić swoje uczucia. Relacja
empatyczna powoduje, że taki pacjent czuje się zrozumiały i ma możliwość werbalizacji potrzeb i problemów, traktowany jest jako podmiot opieki, a nie jej przedmiot. Inną
umiejętnością jest wyrażanie pozytywnych emocji, szczególnie ciepła i życzliwości,
w sposób werbalny i pozawerbalny, za pomocą tonu głosu, dotyku, kontaktu wzrokowego itp. Natomiast niekiedy zachodzi potrzeba przekazania informacji starszemu
pacjentowi o jego niewłaściwym zachowaniu również w sposób werbalny i pozawerbalny. Należy jednak docenić „bogactwo” osoby starszej, jej niepowtarzalność,
indywidualność oraz odmienność, okazując jej empatię, szacunek, wyrozumiałość
i poszanowanie jej praw. Mając ponadto na uwadze znaczenie dla starszego pacjenta
poczucia bezpieczeństwa i współpracy, osoba opiekująca się powinna w komunikowaniu się je zapewnić poprzez (Wilczek-Rużyczka, 2002):
●●

aktywne słuchanie,

●●

empatię,

●●

emanowanie spokojem i opanowaniem,

●●

wsparcie emocjonalne w trudnych chwilach,

●●

stwarzanie sytuacji ułatwiających swobodne wyrażanie siebie,

●●

poszanowanie granic wyznaczonych przez pacjenta,

●●

werbalizację,

●●

poświadczenie,

●●

wypowiedzi otwierające,

●●

odzwierciedlanie uczuć,

●●

dowartościowanie,

●●

klaryfikację,

●●

parafrazowanie,

●●

wyjaśnianie,

●●

zapewnianie korektywnego doświadczenia emocjonalnego,

●●

konfrontację z rzeczywistością,

●●

podsumowanie,

●●

zwracanie uwagi na stan psychiczny, nastrój pacjenta oraz uwzględnienie tego
nastroju w swoich zachowaniach,

●●

reagowanie na zmiany zachodzące u pacjenta w zachowaniu poprzez wzmacnianie; stwarzanie odpowiedniego klimatu, ułatwiającego swobodną wymianę
poglądów,

●●

wsparcie społeczne,

●●

okazywanie zaufania starszemu pacjentowi oraz bycie godnym zaufania (wiarygodnym), autentycznym i szczerym w stosunku do chorego,

●●

modelowanie,

●●

jasne i konkretne formułowanie komunikatów,

●●

dobieranie języka i stylu wypowiedzi zrozumiałych dla starszej osoby,
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●●

dostosowanie tempa mówienia do możliwości odbioru starszej osoby,

●●

dbanie o dwustronność komunikowania się,

●●

zwracanie uwagi na komunikaty werbalne i niewerbalne osoby starszej,

●●

udzielanie odpowiedzi dotyczących konkretnych zachowań,

●●

unikanie formułowania ocen.

Znajomość zmian, jakie zachodzą w psychice u osób starszych, w tym występowania
chorób psychicznych, jak również zmian ich potrzeb, a także postawy, jaką przyjmują
wobec starości, daje możliwość zrozumienia osobom pomagającym (lekarzom, pielęgniarkom i innym opiekującym się), jak komunikować się z pacjentami w podeszłym
wieku i jakie techniki komunikowania dobierać, aby podtrzymać i pogłębić kontakt niezbędny do uzyskania ich zaufania i współpracy. Ma to znaczenie szczególnie dlatego, że
w realizowanych zmianach zachowania i pokonywania związanych z tym problemów
osoba starsza powinna być dobrze rozumiana przez osobę pomagającą, sama otrzymywać jasne i wspierające komunikaty, a kontakt oparty ma być na empatii. Ponadto
niezwykle przydatna w tym względzie okazuje się umiejętność oceny zdolności osoby
starszej do zmian zachowania, gdyż procesy zachodzące w psychice w związku ze starzeniem się (ich postawa wobec starości), jak również choroby psychiczne (depresja,
lęk, zespoły urojeniowe, otępienie itp.) przebiegają w sposób indywidualny. Zła ocena,
zarówno niechęć do zmiany zachowania, usuwanie się i niepodejmowanie wysiłków
w celu poprawy zdrowia, jak również nadaktywność, prowadząca do źle pojmowanej
demonstracji własnej kondycji (np. gdy takiej osobie zaleci się marsz, to będzie się ścigać, by udowodnić, że jeszcze dużo jest w stanie dokonać) może spowodować niepożądane skutki.
Dlatego znajomość tych procesów i postaw poszczególnych osób wobec starości
może pomóc w zrozumieniu tego, dlaczego osobom starszym trudno zmienić zachowanie. A to zrozumienie jest konieczne, aby wiedzieć, w jaki sposób motywować osobę
do zmiany. Tego nie da się osiągnąć bez umiejętności motywowania bazującego np.
na modelu poznawczo-behawioralnym Prochaska i DiClemente (za Wilczek-Rużyczka,
Czabanowska, 2010).
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Wprowadzenie
W procesie fizjologicznego starzenia się można zaobserwować m.in. zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego, zaburzenia żucia pokarmów, zaburzenia trawienia,
często również może narastać zjawisko nietolerancji pokarmów [1, 4]. Jeżeli dołączyć
do tego charakterystyczne dla okresu starości zmiany zachodzące w innych układach,
okaże się, że ustalenie jednoznacznych zasad postępowania dietetycznego dla tej
grupy populacji jest bardzo trudne. Nawet w sytuacji gdy nie będą tym zmianom towarzyszyły zaburzenia patologiczne. W związku z tym wytyczne żywieniowe dla osób
w starszym wieku uzależnione są głównie od ogólnego stanu zdrowia, stanu odżywienia organizmu, przebytych chorób, czynników środowiskowych, urazów fizycznych
i psychicznych oraz ogólnego stopnia wydolności samoobsługowej [8].
Zmiany fizjologiczne zachodzące w obrębie przewodu pokarmowego nie wpływają
generalnie na stopień wchłaniania poszczególnych produktów odżywczych takich jak:
białka, tłuszcze i węglowodany w porównaniu z ludźmi młodymi, ale mogą doprowadzić do dolegliwości dyspeptycznych i wystąpienia niedoborów określonych składników pokarmowych, np. witaminy B12, żelaza i wapnia [6].
W związku z tym głównym celem żywienia ludzi starszych „jest pokrycie aktualnych
potrzeb organizmu w taki sposób, aby opóźnić naturalne procesy starzenia się. Ważne
jest również zapewnienie przyjemności ze spożywania posiłków…” [12].
Czynniki wpływające na odżywianie osób starszych
Dążąc do sytuacji, gdy odżywianie stanie się istotnym czynnikiem wpływającym na
przebieg fizjologicznego procesu starzenia, należy pamiętać o uwzględnieniu kilku
istotnych elementów będących efektem tego procesu, tj.:
1.

Zmian fizjologicznych w obrębie przewodu pokarmowego obejmujących:
●●

ubytki uzębienia, które powodują zmniejszoną zdolność do prawidłowego
gryzienia i żucia pokarmów oraz doprowadzają do unikania produktów
i potraw trudnych do przegryzienia, oraz niedostatecznego rozdrobnienia
pokarmu, co zaburza jego trawienie i wchłanianie,

●●

zanikanie kubków smakowych i zapachowych powodujące zmniejszoną
zdolność odczuwania tych bodźców [9],

●●

zmniejszenie ilości wydzielanej śliny, a co za tym idzie, i ilości enzymów trawiennych,

●●

zaburzenia perystaltyki przełyku prowadzące do utrudnień w połykaniu,
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●●

zmniejszanie liczby komórek odpowiedzialnych za wytwarzanie soków trawiennych, co może utrudniać wchłanianie niektórych składników pokarmowych,

●●

zmiany zanikowe błony śluzowej i mięśniówki jelit prowadzące do osłabienia motoryki i zaburzeń perystaltyki jelit,

●●

zmiany w wątrobie, układzie żółciowym i trzustce prowadzące do zmniejszenia wydzielania żółci, insuliny i soku trzustkowego oraz zmian w jego
składzie (głównie niedoboru enzymów proteolitycznych).

2.

Zmian patologicznych w obrębie przewodu pokarmowego, np. choroby refluksowej żołądkowo-przełykowej, dyspepsji czynnościowej, nowotworów, które mogą
przyczyniać się do ograniczenia spożycia pokarmów przez osoby starsze [6].

3.

Specyfiki farmakologii osób w podeszłym wieku. Leki mogą bowiem wpływać
niekorzystnie zarówno na łaknienie, jak i na odczuwanie smaku (leki stosowane
w chemioterapii nowotworów złośliwych, preparaty naparstnicy stosowane
w niewydolności krążenia). Mogą one również zmniejszać wchłanianie niektórych
składników pokarmowych, np. leki hormonalne hamują wchłanianie witaminy
B12 i kwasu foliowego; niektóre antybiotyki wapnia, żelaza i magnezu, niektóre
leki moczopędne witaminy B12 i kwasu foliowego. Inny efekt niepożądany może
być spowodowany interakcją leków ze składnikami pokarmowymi, która może
prowadzić do zwiększonego wydalania niektórych składników pokarmowych,
np. kortykosteroidy zwiększają wydalanie potasu, wapnia, cynku, leki moczopędne – potasu, wapnia i magnezu, salicylany – witaminy C [6, 10].

4.

Specyfiki zmian fizjologicznych zachodzących w innych narządach, a mających
wpływ na funkcjonowanie układu pokarmowego, np. zmian w nerkach, płucach,
narządach zmysłu.

Ograniczenia żywieniowe wynikające z okresu starości
1.

Zmniejszeniu w tej grupie wiekowej ludzi ulega podstawowa przemiana materii oraz beztłuszczowa masa ciała, co przyczynia się między innymi do obniżenia
aktywności fizycznej. W związku z tym ocena wartości energetycznej spożywanych pokarmów musi być rozpatrywana indywidualnie, bowiem u części osób
może wystąpić zjawisko niedostatecznego pokrycia zapotrzebowania energetycznego.

2.

Problemy z trawieniem i wchłanianiem mogą skutkować niedoborem białka.
W związku z tym w tym okresie życia powinno spożywać się więcej białka pełnowartościowego – około 50%.

3.

Obserwuje się zmniejszone zapotrzebowanie na tłuszcz. Zwykle osoby starsze
spożywają wystarczające ilości tego składnika odżywczego, ale problemem może
być zbyt małe spożycie kwasów tłuszczowych omega-3, głównie dostarczanych
do organizmu w postaci ryb morskich (makreli, łososi).

4.

Zmniejszone wydzielanie laktazy może doprowadzić do nietolerancji laktozy
i dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, które prowadzą do niedoboru
wapnia. Zjawisko to wzmagane jest również przez zmniejszenie zdolności organizmu starszej osoby do biernego i aktywnego transportu tego pierwiastka przez
ścianę jelita. Objawy te wzmacniane są dodatkowo obniżeniem zdolności organizmu do wytwarzania witaminy D w skórze podczas jej nasłoneczniania. Mecha-
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5.

Osoby starsze narażone są również na niedobór żelaza. Spowodowany jest on
nie tylko niewystarczającym spożyciem tego pierwiastka, ale również przyjmowaniem leków zmniejszających jego wchłanianie, niedoborem kwasu solnego
w soku żołądkowym, utratą krwi podczas zabiegów czy też zakażeniem Helicobacter pylori [6].

6.

W populacji osób starszych istnieje również ryzyko niedoboru cynku – w wyniku
ograniczenia spożycia ryb i mięsa (może się to objawiać zaburzeniami funkcji
układu immunologicznego, anoreksją, zaburzeniami smaku i opóźnieniem gojenia się ran) [7]. W wyniku ograniczenia ilości pożywienia wśród tej grupy ludzi
można również zaobserwować niedobory m.in. magnezu, miedzi, potasu.

7.

Wśród osób starszych mogą również występować niedobory witaminy B6 i B12
występujące najczęściej w przebiegu wielu chorób, np. przewlekłego zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka, nadmiernego wzrostu liczby bakterii
w przewodzie pokarmowym, zakażenia wspomnianym wcześniej Helicobater
pylori. Z tym ostatnim może być również związany niedobór kwasu foliowego
wpływającego także na gospodarkę witaminą B12 [10].

Wskazówki związane z odżywianiem się osób w podeszłym wieku
1.

Zapotrzebowanie na wodę osoby w starszym wieku średnio wynosi 30-35 ml/
kg masy ciała, a spożycie wody nie powinno być mniejsze niż 1500 ml/dzień lub
1,0-1,5 ml/jedną spożytą kcal. W przypadku osób z całkowitą niewydolnością
samoopiekuńczą zapotrzebowanie na wodę wynosi 100 ml/kg na pierwsze 10
kg masy ciała, 50 ml/kg na następne 10 kg oraz 15 ml/kg na pozostałe kilogramy
masy ciała [3, 6].

2.

Zapotrzebowanie na energię w tym okresie życia jest o około 30% mniejsze niż
w wieku średnim [2]. Powinno ono być określane na podstawie należnej masy
ciała, a nie aktualnej. Dla osób w wieku podeszłym cechujących się małą aktywnością fizyczną wynosi ono 1750-1950 kcal/dzień dla mężczyzn i 1500-1700 kcal/
dzień dla kobiet [12]. Według innych propozycji po 60. roku życia powinno kształtować się na poziomie 28 kcal/kg masy ciała należnej [8].

3.

Węglowodany powinny być dostarczane w ilości 290 g/dobę [9]. Powinny stanowić w 50-60% źródła energii. W diecie powinny przeważać węglowodany złożone.
Proste nie powinny dostarczać więcej niż 10% energii [8, 12].

4.

Tłuszcze powinny pokrywać 25-30% zapotrzebowania energetycznego osoby
w podeszłym wieku [4, 8]. Analizując ich strukturę, należy zaznaczyć, iż z kwasów
tłuszczowych nasyconych nie powinno pochodzić więcej niż 10% energii, a z izomerów trans nie więcej niż 1%. Z kwasów tłuszczowych wielonienasyconych od
4 do 8% energii powinno pochodzić z kwasów omega-6. Zawartość kwasów
omega-3 i kwasu ά-linolenowego w diecie powinna wynosić ok. 2 g dziennie,
a długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 200 mg [12].
Ogólnie osoba w podeszłym wieku powinna spożyć 55-65 g tłuszczu na dobę [9].

5.

Białko według polskich norm powinno być spożywane w ilościach od 45 g do
81 g dziennie przez mężczyzn i od 41 g do 72 g dziennie przez kobiety [12].
W innym ujęciu podaje się wartość około 1 g/kg masy ciała, pod warunkiem
że 50% tej wartości będą stanowiły białka o wysokiej wartości biologicznej [8].
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W niektórych źródłach można spotkać również wielkość do 1,5 g białka na kg
masy ciała [4]. Powinno ono pokrywać 15-20% zapotrzebowania energetycznego osoby starszej [1].
6.

Błonnik powinien być w diecie osób starszych dostarczany w ilościach od 20 do
40 g/dzień [3, 8, 12].

7.

Witaminy ze względu na ich wielorakie pozytywne oddziaływanie na organizm
osoby starszej powinny być spożywane w dostatecznych ilościach. W tym okresie życia wzrasta zapotrzebowanie na witaminę D, B2, B6, B12, kwas foliowy,
β-karoten, witaminy A, E i C (tabela 1).

Tabela 1. Zapotrzebowanie osób w podeszłym wieku na wybrane witaminy [12].
Lp.

Witaminy

Mężczyźni

Kobiety

1.

Witamina A (µg)*

900

700

2.

Witamina E (mg)**

10

8

3.

Witamina D (µg)**

15

15

4.

Witamina C (mg)*

90

75

5.

Witamina B1 (mg)*

1,3

1,1

6.

Witamina B2 (mg)*

1,3

1,1

7.

Witamina B6 (mg)*

1,7

1,5

8.

Witamina B12 (µg)*

2,4

2,4

9.

Kwas foliowy (µg)*

400

400

* Na poziomie zalecanego spożycia (RDA), tj. pokrywającego zapotrzebowanie 97,5% populacji
** Na poziomie wystarczającego spożycia (AI), tj. pokrywającego zapotrzebowanie praktycznie całej populacji

8.

Zapotrzebowanie na składniki mineralne jest zbliżone do zapotrzebowania osób
w wieku średnim. Zwiększa się jedynie w przypadku wapnia, a w przypadku
żelaza ulega zmniejszeniu, w szczególności u kobiet po ustaniu menstruacji.
Ograniczeniu powinno również ulec spożycie sodu i chloru (tabela 2).

Tabela 2. Zapotrzebowanie osób w podeszłym wieku na wybrane składniki mineralne
[12].
Lp.

Składniki mineralne

Mężczyźni

Kobiety

1.

Wapń (mg)*

1300

1300

2.

Magnez (mg)**

420

320

3.

Żelazo (mg)**

10

10

4.

Cynk (mg)**

11

8

5.

Jod (µg)**

150

150

6.

Potas (mg)*

4700

4700

7.

Sód (mg)*

1300 (66-75 lat) 1200 (>75 lat)

1300 (66-75 lat) 1200 (>75 lat)

* Na poziomie wystarczającego spożycia (AI), tj. pokrywającego zapotrzebowanie praktycznie całej populacji
** Na poziomie zalecanego spożycia (RDA), tj. pokrywającego zapotrzebowanie 97,5% populacji
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●●

Posiłki osobom starszym powinny być podawane częściej, ale w mniejszych ilościach. Przyjmuje się, że ich liczba powinna wynosić od 4 do 5 posiłków dziennie
[3, 9]. Śniadanie pierwsze i drugie powinno zawierać 35-40% racji dziennej, obiad
35%, kolacja z podwieczorkiem pozostałe 25% [4]. Ostatni posiłek powinien mieć
miejsce 2-3 godziny przed snem [1].

●●

Napoje powinny być dostarczane w ilości co najmniej 8 szklanek dziennie. Ilość
tę można zapewnić poprzez picie nie tylko wody, ale także soków owocowych,
warzywnych, napojów mlecznych, spożywanie zup, herbaty. Niewskazane są
alkohole i napoje z kofeiną, gdyż wykazują one działanie odwadniające, które dla
tej grupy wiekowej jest bardzo niebezpieczne [1].

●●

Produkty zbożowe powinny znajdować się przynajmniej w 6 porcjach w ciągu
dnia. Stanowią one głównie źródło energii dla organizmu osoby starszej. Dostarczają również błonnik regulujący pracę jelit i prawdopodobnie zapobiegający
nowotworom jelita grubego [3]. Zawierają one też dużą ilość witamin, szczególnie z grupy B, magnez i cynk. Preferowane są produkty z tzw. grubego przemiału,
np. pieczywo pełnoziarniste, ryż pełnoziarnisty, niełuskany, kasza gryczana i jęczmienna, płatki owsiane [1].

●●

Warzywa powinny znajdować się co najmniej w 3 porcjach. Ich rola polega głównie na dostarczaniu składników mineralnych oraz witamin, a także błonnika.
Istotne jest zapewnienie różnorodności spożywanych przez osobę starszą warzyw
(warzywa zielone – brokuły, szpinak, warzywa pomarańczowe – marchew).

●●

Owoce ( co najmniej 2 porcje) pełnią podobne funkcje jak warzywa. Można w diecie osoby starszej wykorzystywać owoce świeże, ale również mrożone i suszone.
Te dwie grupy produktów spożywczych zawierają duże ilości witamin antyoksydacyjnych: C (czarna porzeczka, natka, papryka, truskawki, brukselki), E (warzywa
liściaste i oleje roślinne), β-karotenu (marchew, morele, papryka, dynia, brokuły,
sałata, natka), błonnika pokarmowego, magnezu, kwasu foliowego (sałata, natka
pietruszki, brokuły, fasola, groch). Dzięki temu wykazują m.in. działanie przeciwmiażdżycowe, przeciwnowotworowe (witamina C, witamina E, β-karoten, flawonoidy), zmniejszają ryzyko przeziębień i podnoszą ogólną odporność (witamina
C), zapobiegają nadciśnieniu tętniczemu krwi (potas i magnez), zapobiegają
zaparciom i prawdopodobnie nowotworom, szczególnie jelita grubego (błonnik)
[1, 13].

●●

Produkty mleczne (2-3 porcje) zapewniają organizmowi wapń oraz białko [1].
Należy jednak wybierać produkty niskotłuszczowe lub beztłuszczowe. Osoba
starsza, pijąc codziennie minimum 2 szklanki mleka, znacznie zmniejsza ryzyko
wystąpienia osteoporozy [13]. Zalecane są kefiry, odtłuszczone jogurty i chude
białe twarogi, chude mleko i jego przetwory. Natomiast należy ograniczać pełnotłuste mleko, masło, tłuste żółte sery, śmietanę, gdyż zawarty w nich tłuszcz
mleczny powoduje podwyższenie stężenia cholesterolu we krwi. Fermentowane
napoje mleczne typu kefiry, jogurty, kwaśne mleko zawierają żywe kultury bakterii – Bifidobacerium bifidum oraz Lactobacillus acidophilus, które mają prawdopodobnie działanie antynowotworowe, obniżają również poziom cholesterolu
we krwi, likwidują zaparcia, wzdęcia oraz niestrawności, zwiększają również przyswajalność żelaza i wapnia [1, 13].
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●●

Ryby, drób, rośliny strączkowe, chude mięso, orzechy (1 porcja dziennie) mają
za zadanie uzupełnić białko. Zalecaną formą przygotowania mięsa jest gotowanie lub pieczenie. Stanowi ono bowiem dla osoby starszej główne źródło żelaza
i witaminy B12. Konieczne jest jednak obniżenie spożywania tłuszczów pochodzenia zwierzęcego (tłuste mięso, tłuste wędliny, boczek) bogatych w nasycone
kwasy tłuszczowe i cholesterol. Powodują one nie tylko zwiększenie stężenia całkowitego cholesterolu we krwi i frakcji LDL, ale również zwiększają krzepliwość
krwi, wykazując tym samym działanie miażdżycorodne. Należy również ograniczać produkty zawierające duże ilości cholesterolu, np. żółtka (maksymalnie 2
razy na tydzień), podroby. Dwa razy w tygodniu powinny być spożywane ryby
morskie (makrele, śledzie, sardynki), gdyż zawierają one wielonienasycone kwasy
tłuszczowe z grupy omega-3. Wykazują one działanie obniżające krzepliwość
krwi, obniżają poziom trójglicerydów, a zatem pośrednio zmniejszają ryzyko
wystąpienia miażdżycy, niedokrwiennej choroby serca i zawału mięśnia sercowego. Dodatkowo przetwory rybne zawierające rybie szkielety mogą stanowić
dobre źródło wapnia. Dostarczają również pełnowartościowego białka, fosforu,
selenu i witaminy D.

●●

Tłuszcze powinny być jedynie dodatkiem do potraw (zalecane są oleje słonecznikowy, kukurydziany, sojowy, rzepakowy zawierające duże ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz oliwa z oliwek, sezamowy i rzepakowy
zawierające jednonienasycone kwasy tłuszczowe, a także miękkie margaryny).
Ograniczamy spożywanie tłuszczów stałych zwierzęcych, np. tłustych mięs
i wędlin, smalcu, serów żółtych i topionych, masła oraz tłustego mleka, gdyż
zawierają one duże ilości nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu.

●●

Ograniczeniu ulegają słodycze [3].

●●

Ograniczeniu ulega również podaż soli – do 5 g dziennie w postaci chlorku sodu.
Jej nadmierna ilość w posiłkach może predysponować do rozwoju m.in. chorób
układu krążenia, nowotworów żołądka [13].

●●

W przypadku osób powyżej 70. roku życia może zaistnieć konieczność uzupełnienia diety wapniem oraz witaminami D i B12. Mogą temu służyć produkty wzbogacane w te elementy. W przypadku wapnia mogą to być niektóre soki i napoje
owocowe, budynie, desery, napoje mleczne, mąka, pieczywo, płatki śniadaniowe.
W witaminę D wzbogacane są np. margaryny oraz mleko i jego przetwory. Witamina B12 dodawana jest do wielu soków i napojów owocowych, kisieli, przetworów mlecznych, makaronów i płatków śniadaniowych oraz niewskazanych dla tej
grupy wiekowej wyrobów cukierniczych i czekoladowych [13].

●●

Suplementy witaminowo-mineralne są częstym składnikiem diety ludzi w starszym wieku. Według niektórych danych zażywa je nawet do 60% osób po 60. roku
życia. W wielu wypadkach takie postępowanie jest nieuzasadnione, wręcz powoduje przekroczenie wyznaczonych norm np. dla witaminy A, żelaza [5]. Generować to może występowanie objawów podobnych do zatrucia chemicznego
danymi pierwiastkami [8]. Dodatkowo należy się liczyć z możliwymi interakcjami
z niektórymi lekami przyjmowanymi przez osoby starsze.
a)

Suplementy wapnia mogą wchodzić w reakcje z β-adrenolitykami stosowanymi w chorobie niedokrwiennej serca (Atenolol, Metoprolol), obniżając
absorpcję tych leków i zmniejszając ich działanie. Mogą również obniżać
absorpcję leków podawanych w chorobach tarczycy (Lewotroksyna), co
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b)

Suplementy żelaza mogą natomiast obniżać absorpcję leków i zmniejszać
działanie przeciwbakteryjne Tetracyklin, Cyprofloksacytyn. Zmniejszają
działanie leków stosowanych w chorobie Parkinsona (Lewodopa) i reumatoidalnym zapaleniu stawów (Sulfasalazyna).

c)

Suplementy magnezu mogą doprowadzić do zmniejszenia działania leków
przeciwnadciśnieniowych (Kaptopryl), stosowanych w niedokrwistości
(Hemofer), przeciwbólowych (kwas acetylosalicylowy), przeciwzakrzepowych (Tiklopidia), przeciwbakteryjnych (Cyprofloksacytyna, Tetracyklina),
przeciwgrzybiczych (Ketokonazol), przeciwpsychotycznych i przeciwlękowych (Chloropromazyna, Klorazepan), glikozydów nasercowych. Zwiększają
ryzyko działań niepożądanych leków rozszerzających oskrzela (Teofilina)
i stosowanych w chorobie Parkinsona (Lewodopa).

d)

Suplementy potasu wpływają na leki przeciwnadciśnieniowe (Kaptopryl)
i moczopędne (Spironolakton), doprowadzając do wzrostu stężenia mogącego się manifestować zaburzeniami rytmu serca, osłabieniem mięśni, sennością, bólami głowy.

e)

Suplementy witaminy PP zwiększają ryzyko działań niepożądanych leków
przeciwgrzybiczych (Gryzeofulwina).

f)

Suplementy witaminy E zwiększają ryzyko krwawień w przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych (Wolfaryny, Acenokumarolu) oraz działań niepożądanych leków przeciwgrzybiczych (Gryzeofulwina) [10].

Organizacja przyjmowania posiłków przez samodzielne osoby starsze
Według danych odnoszących się do populacji polskich seniorów 70-80% osób samodzielnie spożywa posiłki [11]. Istotne w związku z tym jest przestrzeganie kilku wskazówek związanych z organizacją tego procesu. Odnoszą się one do:
1.

Zapewnienia odpowiedniej ilości czasu na posiłek.

2.

Zapewnienia odpowiedniej pozycji ciała podczas jedzenia.

3.

Nawiązania kontaktu werbalnego i pozawerbalnego, stosowania dotyku terapeutycznego.

4.

Pomocy/przypomnienia o założeniu protezy, okularów, aparatu słuchowego.

5.

Nieprzekraczania odległości 30 cm pomiędzy twarzą osoby starszej a talerzem.

6.

„Nieprzekarmiania” osoby starszej.

7.

Kontroli uzupełniania płynów przed i po posiłku.

8.

Zachęcania do samodzielności, unikania przedmiotów ograniczających ją np.
kubki z dzióbkiem, poiki.

9.

Porcjowania posiłku tylko w obecności osoby starszej [9].

10. Urozmaicenia diety osoby starszej.
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również zmniejsza ich działanie. Zwiększają toksyczność glikozydów nasercowych (Digoksyna, Metylodigoksyna). Wpływają również na metabolizm
leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca i nadciśnieniu tętniczym
(Werapamil).
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Należy pamiętać, iż starzenie się jest fizjologicznym procesem zachodzącym w organizmie człowieka. Nie jesteśmy w stanie go uniknąć, ale dzięki m.in. odpowiedniej diecie
bogatej w makro- i mikroskładniki oraz odpowiednio zbilansowanej możemy wpłynąć
na jego przebieg. Proste, naturalne, niskokaloryczne pożywienie może stanowić czynnik sprzyjający długowieczności [11].
Pomimo, że polskie normy nie zakładają zmian zapotrzebowania na niektóre składniki pokarmowe w tej grupie populacji, musi być ono zmodyfikowane ze względu na
specyfikę zmian zachodzących w organizmie człowieka. Determinują one m.in. zmniejszone zapotrzebowanie energetyczne, zapotrzebowanie na tłuszcz i żelazo (u kobiet),
a zwiększone na wapń, witaminę D, witaminę B2, B6 i B12 oraz kwas foliowy. Należy
również pamiętać, iż spożywanie posiłków niesie ze sobą również psychosocjalne
aspekty, takie jak: ochota, coś szczególnego, radość, przeżycie zmysłowe, przyjemność,
komunikacja, które sprawiają, iż jedzenie i picie jest również zachowaniem prospołecznym [9].
Szczególną uwagę w związku z nasilającymi się wraz z wiekiem ograniczeniami należy
zwrócić na gęstość odżywczą pożywienia (zawartość składników odżywczych w przeliczeniu na ilość kalorii w diecie). Dieta powinna być tak zbilansowana, aby przy mniejszej wartości energetycznej dostarczała odpowiedniej ilości substancji odżywczych [6].
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Wstęp
Osoba w wieku podeszłym ma za sobą wiele lat dorobku życiowego, pragnie cieszyć
się swoimi dokonaniami. Z reguły w tej grupie wiekowej aktywność życiowa ulega
znacznemu zmniejszeniu. Schyłek życia wiąże się ze współistnieniem wielu dodatkowych schorzeń, które znacząco pogarszają komfort życia, przysparzając dodatkowych
dolegliwości i cierpień. Należy zadać sobie pytanie, jak przy wszystkich zagrożeniach
związanych z przebiegiem choroby pacjent może urzeczywistnić swoje pragnienie
dożycia w spokoju i satysfakcji z ostatnich lat swojego życia.
Zdefiniowanie wieku podeszłego sprawia duże trudności. Najprostsza definicja opiera
się na kryterium wiekowym, przyjmującym 65. rok życia. Niektórzy autorzy proponują
bardziej szczegółowy podział:
ʱʱ

wiek starszy (65-75 lat),

ʱʱ

wiek podeszły (76-85 lat),

ʱʱ

wiek sędziwy (≥ 86 lat).

Jednakże w praktyce należy uwzględnić także dane pozametrykalne, pozwalające
na pełną ocenę stanu ogólnego. Po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu, porozumieniu się z rodziną czy opiekunem należy zebrać informacje dotyczące aktywności życiowej, sprawności intelektualnej i fizycznej, stanu psychicznego oraz schorzeń
współistniejących. Na ich podstawie należy wyznaczyć cele leczenia i możliwość ich
realizacji. Istotne jest określenie, czy poprzez aktywne uczestnictwo chorego w procesie terapeutycznym można uzyskać dobrą kontrolę metaboliczną, czy też należy
poprzestać na leczeniu zachowawczym eliminującym uciążliwe objawy niewyrównania cukrzycy bez pełnej normalizacji glikemii.
Wiek podeszły wiąże się z wieloma problemami zdrowotnymi. Zaburzenia widzenia
utrudniają precyzyjne dawkowanie insuliny. Zmniejszona aktywność fizyczna sprzyja
przyrostowi masy ciała, zaburzenia pamięci wpływają na sposób odżywiania i regularność przyjmowania leków. Stosowanie licznych leków często w nadmiarze, bez kontroli
może pogarszać wyrównanie. Tak więc opracowanie planu diagnostyczno-terapeutycznego musi uwzględniać nie tylko aktualny stan somatyczny chorego, ale także
ocenę społeczną, czynnościową i przybliżone określenie czasu przeżycia.
Epidemiologia cukrzycy w wieku podeszłym
Wśród czynników ryzyka cukrzycy wyróżnia się wiek. Dane epidemiologiczne wskazują bowiem, iż wraz ze wzrostem wieku wzrasta częstość cukrzycy. Według badań epidemiologicznych populacji dzielnicy Rudy Śląskiej częstość cukrzycy u osób powyżej
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60. roku życia wynosi 20% i kolejne 20% ma stan przedcukrzycowy. Wysoka częstość
zaburzeń tolerancji glukozy dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, wskazując na nieznaczną przewagę tych ostatnich.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Metabolizm glukozy w wieku podeszłym
Częstsze występowanie cukrzycy i nietolerancji glukozy w starszym wieku ma charakter wieloczynnikowy. Nie ma jednoznacznych danych wskazujących na pojedynczą
patologię prowadzącą do hiperglikemii. Wydaje się, że kompozycja kilku zaburzeń
nasilających się wraz z procesem starzenia indukuje zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Do czynników wpływających na zaburzenia metabolizmu glukozy w wieku
podeszłym należą:
Zmiany odżywiania
Starsi chorzy mają tendencję do zmiany nawyków dietetycznych i samoistnego ograniczenia spożycia węglowodanów. Przedłużające się ograniczenie spożycia węglowodanów może sprzyjać wystąpieniu nietolerancji glukozy. W wieku podeszłym powrót do
diety z prawidłową zawartością węglowodanów poprawia wrażliwość tkanek obwodowych na insulinę, jednakże efekt utrzymywania się nietolerancji glukozy może pozostać w dłuższym okresie aniżeli w innych grupach wiekowych. Wydaje się jednak, że
sposób odżywiania nie ma decydującego znaczenia indukującego nietolerancję glukozy w wieku podeszłym.
Zmniejszona aktywność fizyczna
Wysiłek fizyczny jest istotnym czynnikiem zmniejszającym insulinooporność. Główny
mechanizm insulinowrażliwości polega na zwiększonym wychwycie glukozy przez
aktywne miocyty na szlakach niezależnych od insuliny. Zwiększenie aktywności
fizycznej zmniejsza insulinooporność i zwiększa tolerancję glukozy. Korzystny efekt
wysiłku fizycznego zanika w bardzo krótkim czasie po zaniechaniu aktywności. Wykazano, że 7-dniowy okres leżenia w łóżku lub 14-dniowy okres bezczynności osób
aktywnych fizycznie nasila nietolerancję glukozy niezależnie od zmiany masy ciała.
Efekt poprawy insulinowrażliwości pojawia się niezależnie od redukcji masy ciała
i zmiany zawartości odsetkowej tkanki tłuszczowej. Duża intensywność wysiłku może
zmniejszyć, związaną z procesem starzenia, obwodową insulinooporność. Jednakże
ze względu na naturalną, związaną z tym okresem życia, ograniczoną zdolność do
dużej aktywności, możliwe jest tylko zalecenie ograniczonego wysiłku. Tego rodzaju
aktywność nie powoduje pełnej normalizacji glikemii, dlatego wydaje się, że zmniejszeniem aktywności fizycznej nie można do końca tłumaczyć zwiększonej nietolerancji glukozy w wieku podeszłym.
Zmniejszenie masy mięśniowej
W 7. dekadzie życia masa tkanki mięśniowej spada o 30-40%. Dało to podstawę sugestii, że zmniejszenie liczby miocytów może zmniejszać tolerancję glukozy. Nie potwierdziły tego jednak badania oceniające tkankowe zużycie glukozy, w których oceniono
insulinooporność w zależności od masy mięśniowej.
Zmniejszenie wydzielania insuliny
Badania wydzielania insuliny po bodźcach glikemicznych wykonane u osób w wieku
podeszłym dały niejednoznaczne wyniki. Obserwowano zmniejszenie maksymalnego
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wyrzutu insuliny obok prawidłowej krzywej insulinemii w I fazie i zmniejszenie syntezy
insuliny wydzielanej w II fazie. Interpretację wyników badań w tej grupie wiekowej
utrudnia fakt wydłużonej eliminacji insuliny, dlatego wysokie stężenia insuliny stwierdzone w badaniach mogą wynikać nie z nadmiernej lub prawidłowej sekrecji insuliny,
ale z obniżonej utylizacji hormonu.
Narastanie insulinooporności postępuje wraz z wiekiem i jest ono niezależne od zawartości tkanki mięśniowej. Jedną z przyczyn tego zjawiska może być obniżona zdolność
do wiązania insuliny do receptora. Występowanie zjawiska zmniejszonego wiązania
insuliny stwierdzono w erytrocytach i adipocytach. Badania wiązania insuliny były
wykonywane w młodszych grupach wiekowych, stąd nie można jednoznacznie określić wpływu tego zjawiska na występowanie insulinooporności u osób starszych. Wśród
przyczyn insulinooporności wymienia się także zaburzenia transportu komórkowego
na szlakach niezależnych od insuliny. Nie ma jednak jednoznacznych przesłanek, by
stwierdzić, czy zaburzenia te narastają z procesem starzenia.
Wśród przyczyn zwiększających częstość cukrzycy w wieku podeszłym wymienia się
także zaburzenia wchłaniania glukozy oraz opóźnienie supresji wątrobowej produkcji
glukozy, najczęściej jako konsekwencja opóźnionego wyrzutu insuliny.
Nietolerancję glukozy nasilać mogą także leki stosowane w farmakoterapii schorzeń
współistniejących.
Leki, które mogą wpływać na wystąpienie cukrzycy
Hipotensyjne

Leki antyarytmiczne

diuretyki (tiazydy, furosemid)

dysopiramid

beta-blokery

amiodaron

Ca-blokery
ośrodkowo działające

Tuberkulostatyki

alfa-blokery
Różne
Hormony

morfina

estrogeny/progesteron

indometacyna

kortykosterydy

dopamina

hormon wzrostu

etanol

tyroksyna

kwas nalidiksynowy
teofilina

Leki psychotropowe

cyklosporyna

fenotiazyny

agoniści beta 2

preparaty litu

syropy
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Różnice w objawach klinicznych

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Zmieniona aktywność życiowa, współistnienie schorzeń towarzyszących może utrudnić rozpoznanie cukrzycy u osób w starszym wieku. Występujące klasyczne objawy
cukrzycy mogą być interpretowane jako związane z innymi schorzeniami lub „przymiotami” charakterystycznymi dla jesieni życia. Może to opóźniać rozpoznanie cukrzycy
i nasilać zaburzenia zdrowotne.
Trudności we właściwej interpretacji objawów klinicznych w wieku podeszłym związane są ze zmniejszeniem sprawności fizycznej. Przejawia się to zaburzeniami pamięci,
trudnościami w poruszaniu się, upośledzeniem słuchu lub wzroku, zaburzeniami czynnościowymi związanymi ze stosowanymi lekami, zaburzeniami odczuwania pragnienia
Objawy podwyższonego stężenia glukozy w wieku podeszłym.
Przyczyna

Objawy

Diureza osmotyczna

Poliuria, nykturia,
zaburzenia snu,
zmęczenie,
nietrzymanie moczu

Zaburzenia refrakcji

Zaburzenia widzenia,
zmniejszenie aktywności ruchowej

Zaburzenia reologiczne krwi

Chromanie przestankowe,
udar mózgu,
zawał serca

Zaburzenia osobowości

Osłabienie pamięci,
złe samopoczucie

Inne: nawracające infekcje, utrudnione gojenie ran, śpiączki hiperglikemiczne

Próg nerkowy dla glukozy ulega podwyższeniu wraz z wiekiem. Zatem diureza osmotyczna u starszych osób może przebiegać bez cukromoczu, co jest przyczyną utrudnionego rozpoznania.
Zaburzenia snu związane z nykturią, nawracające w związku z tym zmęczenie i nietrzymanie moczu, nasilone przez poliurię, może być przyczyną narastania demencji.
Hiperglikemia powoduje zmianę uwodnienia ciał optycznych oka. Może to powodować zaburzenia refrakcji, tym samym pogorszenie ostrości wzroku i zmniejszenie
aktywności ruchowej. Zaburzenia widzenia mogą być traktowane jako nieuchronna,
naturalna konsekwencja starzenia, podczas gdy w przypadku włączenia odpowiedniego postępowania zaburzenia widzenia są łatwo odwracalne.
Cukrzyca powoduje zmianę właściwości reologicznych krwi. Zwiększenie lepkości krwi
jest jedną z przyczyn nadmiernej gotowości prozakrzepowej i może zwiększać ryzyko
zawału serca, udaru mózgu i nasilenia chromania przestankowego, co dodatkowo upośledza funkcjonowanie starszych.
Postępujące osłabienie, poliuria, zaburzenia widzenia znacząco pogarszają samopoczucie, nasilają objawy dementywne i pogłębiają zaburzenia pamięci. Może to powodować alienację chorego z jego otoczenia, a poczucie bezradności dodatkowo nasila
objawy choroby. Stąd tak istotne jest prowadzenie diagnostyki przesiewowej i w przypadku rozpoznania zagrożenia adekwatnych zabiegów terapeutycznych.
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Rozpoznanie cukrzycy
Cukrzycę w wieku podeszłym rozpoznaje się w oparciu o te same kryteria co w każdej
innej grupie wiekowej.
●●

glikemia przygodna przekraczająca 200 mg% (11,1 mmol/l) lub

●●

glikemia na czczo przekraczająca 126 mg% (7 mmol/l) lub

●●

glikemia w 2 godzinie po obciążeniu 75g glukozy powyżej 200 mg% (11.1 mmol/l).

Należy jednakże pamiętać, że nietolerancja glukozy, czy cukrzyca przebiegająca z niewielkiego stopnia hiperglikemią nie może być traktowana jako przyczyna objawów
związanych z innymi schorzeniami występującymi u chorego w wieku podeszłym.
Czynniki predysponujące do rozwoju cukrzycy w wieku podeszłym

Schorzenia
współistniejące

Wydzielanie insuliny ↓

Insulinooporność ↑
Czynniki predysponujące do rozwoju
cukrzycy
w wieku podeszłym

Czynniki genetyczne

Otyłość

Leki

Aktywność fizyczna↓

Leczenie cukrzycy w wieku podeszłym
Ustalenie celów leczenia
Cele leczenia są wspólne dla wszystkich chorych, jednakże pewne różnice pomiędzy
grupami wiekowymi mogą mieć wpływ na wybór priorytetów w terapii. Grupa chorych w wieku podeszłym jest niejednolita ze względu na stan cukrzycy i schorzeń
współistniejących. Chorzy ze świeżo rozpoznaną cukrzycą mogą mieć rzeczywiście
nowe wystąpienie choroby bez późnych powikłań bądź może to być rozpoznanie choroby o wieloletnim przebiegu ze współistniejącymi zmianami narządowymi. Chorzy
w wieku podeszłym mogą silniej manifestować objawy hiperglikemii. Są również bardziej narażeni na następstwa objawów niepożądanych terapii. Sposób leczenia chorych w tej grupie wiekowej musi uwzględniać specyfikę tego wieku (współistnienie
innych schorzeń, zmniejszenie aktywności fizycznej, znaczące zmniejszenie rezerwy
fizjologicznej).
Czynniki, które należy uwzględnić w leczeniu cukrzycy wieku podeszłego:
●●

oczekiwany okres przeżycia,

●●

zaangażowanie chorego w proces leczenia,

●●

zdolność do użycia sprzętu do iniekcji i samokontroli,
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●●

czynniki ekonomiczne,

●●

schorzenia współistniejące:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

●●

ʱʱ

zaburzenia psychiczne i trudności poznawcze,

ʱʱ

inne problemy medyczne,

ʱʱ

powikłania cukrzycy,

złożoność terapii.

Wybór strategii leczenia wymaga dokładnej oceny stanu klinicznego. W zakresie badania podmiotowego musi uwzględniać takie specyficzne elementy jak polipragmazja
– stosowanie dużej liczby różnych leków, w tym wydawanych bez recept (szeroko
reklamowanych w mediach witamin, środków odżywczych i innych „poprawiających
zdrowie”). Wstępne badanie laboratoryjne i konsultacja powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami dla wszystkich chorych na cukrzycę. Celowe jest także wykonywanie badań ukierunkowanych na specyficzne problemy zdrowotne tej grupy wiekowej,
takie jak:
ʱʱ

zaburzenia funkcji poznawczych,

ʱʱ

zespoły depresyjne,

ʱʱ

nietrzymanie moczu,

ʱʱ

zespoły bólowe.

Osobnym zagadnieniem jest stwierdzenie nieprawidłowej tolerancji glukozy lub nieprawidłowej glikemii na czczo. Te stany zaburzeń metabolicznych, które wyprzedzają
wystąpienie jawnej cukrzycy, są zdefiniowane jako czynniki ryzyka miażdżycy. Biorąc
pod uwagę specyfikę rokowania dla tej grupy wiekowej, chorzy ci wymagają cyklicznej
diagnostyki przesiewowej, bez podejmowania interwencji terapeutycznych.
W przypadku wystąpienia ostrych objawów kwasicy ketonowej lub śpiączki hiperglikemicznej chory wymaga natychmiastowej hospitalizacji i postępowania zgodnie
z ogólnymi zasadami leczenia ostrych powikłań cukrzycy. Dodatkowymi elementami
leczenia ostrych powikłań w tej grupie wiekowej powinno być leczenie przeciwzakrzepowe z heparynizacją.
U chorych bez ostrych objawów hiperglikemii wdrożenie odpowiedniej terapii
wymaga precyzyjnej wstępnej analizy stanu klinicznego w celu wyboru właściwych
celów terapeutycznych zależnych od oczekiwań okresu przeżycia. Poza oceną stanu
klinicznego musi ona obejmować ocenę społeczną i czynnościową obejmującą następujące elementy:
ʱʱ

ocenę sprawności w codziennym życiu obejmującą sprawność ruchową, wzroku,
słuchu oraz funkcje zwieraczy,

ʱʱ

ocenę sprawności umysłowej i zdolności poznawczych,

ʱʱ

ocenę socjalną z uwzględnieniem wywiadu dotyczącego palenia tytoniu, spożycia alkoholu, warunków mieszkaniowych, stanu cywilnego, pomocy socjalnej.

Rozpoczęcie leczenia hipoglikemizującego zależy od stwierdzonego stanu ogólnego
i aktualnych wartości glikemii. Przyjęto, że w przypadku glikemii przygodnej nie przekraczającej 300 mg% leczenie można rozpocząć od stosowania diety i aktywności
fizycznej. Jeżeli glikemia przekracza 300 mg%, a nie ma objawów kwasicy czy gwałtownych objawów hiperglikemii, należy dołączyć leki doustne. W przypadku nasilonych
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objawów hiperglikemii, ketozy czy śpiączki konieczna jest hospitalizacja i intensywne
leczenie insuliną celem uzyskania równowagi metabolicznej. Po opanowaniu dekompensacji konieczny jest wybór sposobu leczenia zgodnie z ogólnymi zasadami leczenia
cukrzycy.
●●

Zapobieganie hipoglikemii i zmniejszenie objawów hiperglikemii.

●●

Prowadzenie diagnostyki w kierunku powikłań cukrzycy, zapobieganie progresji
i ich leczenie.

●●

Leczenie chorób współistniejących w celu zmniejszenia upośledzenia czynnościowego i poprawy jakości życia.

●●

Wywoływanie pozytywnego nastawienia do choroby ze strony pacjenta i jego
opiekunów.

Plan wstępnego postępowania z pacjentem w wieku podeszłym:
●●

ustalenie realistycznych docelowych wartości glikemii,

●●

ustalenie częstości wizyt kontrolnych,

●●

organizacja monitorowania glikemii przez chorego lub jego opiekunów,

●●

ustalenie współpracy ze służbami socjalnymi,

●●

poradnictwo na temat palenia tytoniu, wysiłku fizycznego, spożycia alkoholu.

Dieta
Leczenie dietetyczne z ograniczeniem kaloryczności prowadzącym do uzyskania
należnej masy ciała jest podstawowym elementem leczenia cukrzycy. Nawet niewielka
redukcja masy ciała u otyłych chorych prowadzi do poprawy wyrównania, głównie na
skutek poprawy insulinowrażliwości. U osób w wieku podeszłym ten sposób może
napotkać przeszkody głównie z powodu utrwalonych przez wiele lat nawyków żywieniowych. U chorych w wieku podeszłym mogą występować zaburzenia smaku, węchu
czy problemy ze wzrokiem, co utrudnia przygotowywanie posiłków. Istotne utrudnienie stanowić mogą także zmiany zwyrodnieniowe stawów, zaburzenia neurologiczne
czy motoryczne, a także problemy finansowe. Stąd tak istotna we wprowadzaniu zaleceń dietetycznych jest staranna edukacja zarówno chorych, jak i otoczenia sprawującego opiekę nad pacjentem. Wydaje się jednakże, że leczenie dietetyczne w tej grupie
chorych ma znaczenie drugorzędne.
Wysiłek fizyczny
Starannie dopasowany do możliwości pacjenta program aktywności fizycznej może
poprawić wyrównanie cukrzycy w wieku podeszłym na równi z efektami uzyskanymi
w młodych grupach wiekowych. W planowaniu wysiłku fizycznego należy uwzględnić
możliwość współistnienia niemego niedokrwienia mięśnia sercowego, stąd ważne jest
poprzedzenie planowania zwiększonej aktywności diagnostyką kardiologiczną. Z kolei
współistnienie powikłań cukrzycy mikro- i makronaczyniowych przy nieadekwatnym
wysiłku fizycznym może potęgować ryzyko amputacji w przebiegu zespołu stopy
cukrzycowej.
Możliwość współistnienia neuropatii autonomicznej nakazuje konieczność zalecenia wysiłku z unikaniem ćwiczeń izometrycznych. Aktywność fizyczna powinna kłaść
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nacisk na ćwiczenia z powolnym wzrostem intensywności na początku i z wolnym
zakończeniem. Wydaje się, że optymalną formą wysiłku powinno być zalecanie częstych, długotrwałych spacerów ze zwróceniem uwagi na jakość obuwia ze względu
na ryzyko zranienia stopy i w konsekwencji powstania owrzodzeń i ryzyka amputacji.
Doustne leki hipoglikemizujące

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Pochodne sulfonylomocznika
Leki tej grupy są najczęściej stosowane w leczeniu hipoglikemizującym. Skutecznie obniżają glikemię i nie ma żadnych danych na temat ich mniejszej efektywności
w wieku podeszłym. Mają dobry profil bezpieczeństwa, istnieją w formie do podawania jeden raz na dobę, co poprawia realizację zaleceń lekarskich. Pozostają lekami
pierwszego rzutu w przypadku konieczności rozpoczęcia leczenia farmakologicznego.
Głównym niebezpieczeństwem u chorych w wieku podeszłym jest ryzyko hipoglikemii.
Mimo że ryzyko ciężkich hipoglikemii po lekach doustnych jest niewielkie, to jako konsekwencja zdrowotna dla chorych w wieku podeszłym nakazują szczególnie dokładne
rozważenie rodzaju leku i wielkości dawki. Ryzyko hipoglikemii po pochodnych sulfonylomocznika zwiększa się z powodu związanej z wiekiem dysfunkcji wątroby i nerek
zmniejszającej metabolizm leku i jego utylizację. Z drugiej strony dysfunkcja ta może
skutkować zmniejszonym klirensem insuliny. Z kolei współistnienie dysfunkcji układu
autonomicznego nasila zmiany postrzegania objawów hipoglikemii.
Ponadto leki stosowane z powodu schorzeń współistniejących mogą zwiększać ryzyko
hipoglikemii.
Pochodne biguanidu – metformina
Główną zaletą tego leku jest, ze względu na mechanizm działania, ograniczone ryzyko
wystąpienia hipoglikemii. Ponadto lek ten korzystnie wpływa na redukcję masy ciała
i parametry gospodarki lipidowej. Jednakże u chorych w starszym wieku niejednokrotnie współistnieją schorzenia, które stanowią przeciwwskazania do ich stosowania.
Przeciwwskazaniami do podawania metforminy są m.in.:
ʱʱ

niewydolność krążenia, oddechowa,

ʱʱ

niewydolność nerek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2 ),

ʱʱ

inne stany hipoksji tkankowej,

ʱʱ

schorzenia wątroby.

U prawie 60% pacjentów zapisuje się metforminę mimo występowania przeciwwskazań terapeutycznych do jej stosowania. W wieku podeszłym może to mieć szczególnie
groźne następstwa. Inną przeszkodą do stosowania metforminy są jej żołądkowo-jelitowe objawy uboczne (wzdęcia, biegunki) znacząco pogarszające komfort życia.
Inhibitory α-glukozydaz – akarboza
Leki tej grupy zmniejszają wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego. Daje to
korzystny efekt hipoglikemizujący ze zniesieniem hiperglikemii poposiłkowej przy jednoczesnej redukcji masy ciała. Leki te działają miejscowo w jelitach, stąd mogą być bezpiecznie stosowane w przypadku schorzeń współistniejących. Z drugiej strony mogą
indukować niekorzystne objawy żołądkowe-jelitowe. Blisko 40% chorych samowolnie
rezygnuje ze stosowania akarbozy w ciągu 5-letniego leczenia.
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Pochodne kwasu benzoesowego – repaglinid
Mechanizm działania tej nowej grupy leków polega na bezpośrednim po zażyciu
tabletki uwolnieniu insuliny i zwiększeniu 1. fazy wydzielania. Ze względu na mechanizm działania leki tej grupy stwarzają ryzyko hipoglikemii. Z drugiej strony powinny
być zażywane łącznie z posiłkiem, co przy współistnieniu demencji może stanowić
zaletę. Brak specyficznych badań do stosowania tej grupy w wieku podeszłym.
Nowa grupa leków oddziaływających na zmniejszenie insulinooporności bez oddziaływania na wyrzut insuliny, co może mieć korzystne znaczenie u chorych w tej grupie
wiekowej. Z drugiej strony leki tej grupy mogą powodować retencje płynu i nasilenie
niewydolności krążenia. Brak specyficznych danych dla sposobu stosowania i efektów
działania w wieku podeszłym
Leki inkretynowe – inhibitory DPP-4 i analogi GLP-1
Leki, które wzmagają wydzielanie insuliny. Znajdują zastosowanie na każdym etapie
leczenia cukrzycy typu 2. Cechuje je duże bezpieczeństwo terapii i niewielkie ryzyko
hipoglikemii. Ponadto analogi GLP-1 mają korzystny wpływ na redukcję masy ciała. Nie
ma ograniczeń w stosowaniu tej grupy leków ze względu na wiek podeszły.
Insulinoterapia
Leczenie insuliną w cukrzycy typu 2 daje możliwość uzyskania wyrównania glikemii
w przypadku braku skuteczności doustnych leków hipoglikemizujących stosowanych
w monoterapii czy terapii skojarzonej. Przed włączeniem insuliny należy rozważyć,
czy brak wyrównania cukrzycy nie jest spowodowany potencjalnie usuwalnymi przyczynami, takimi jak: błędy dietetyczne, współistniejące bezobjawowe infekcje, stres,
sezonowe zmniejszenie aktywności fizycznej (ograniczenie mobilności zimą). Ponadto
upośledzenie sprawności fizycznej i intelektualnej stwarza duże problemy z techniką
iniekcji i właściwym dawkowaniem insuliny.
Stwarza to problemy i może doprowadzić do hipoglikemii.
Czynniki ryzyka hipoglikemii w wieku podeszłym:
ʱʱ zaburzenia wzroku,
ʱʱ zmniejszenie sprawności manualnej,
ʱʱ niemożność samokontroli glikemii,
ʱʱ upośledzenie funkcji poznawczych,
ʱʱ niewystarczające wsparcie ze strony rodziny i otoczenia.
Najbardziej polecanym algorytmem leczenia, uwzględniającym specyfikę wieku podeszłego, jest podawanie 1 lub 2 wstrzyknięć insuliny długodziałającej lub mieszanki
insulinowej 30/70 przy braku przeciwwskazań w skojarzeniu z lekami doustnymi.
W przypadku przyjęcia chorego do szpitala możliwe i bezpieczne jest stosowanie algorytmu wielokrotnych wstrzyknięć w celu uzyskania normalizacji glikemii i opanowania
zjawiska indukowanej hiperglikemią glukotoksyczności. Ten rodzaj leczenia może jednak stanowić zagrożenie dla chorego, jeżeli w chwili wypisu nie zostanie określone,
czy może ono być nadal stosowane bezpiecznie w warunkach domowych. Przy braku
możliwości pełnego zabezpieczenia niezbędny jest powrót do leczenia pojedynczymi
wstrzyknięciami insuliny.
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Problem cukrzycy w wieku podeszłym stanowi specyficzny rozdział we współczesnej
diabetologii. U osób w wieku starszym zmienia się częściowo rodzaj zaburzeń prowadzących do hiperglikemii, objawy kliniczne związane z wystąpieniem hiperglikemii.
Przedefiniowane są również cele leczenia, które dobierane są na podstawie stanu psychofizycznego, schorzeń współistniejących czy oczekiwanego okresu przeżycia. Niebagatelną rolę odgrywa także objęcie otoczenia chorego procesem terapeutycznym.
Leczenie cukrzycy w wieku podeszłym wymaga takiego ustalenia celów, aby korzyści
wynikające z intensyfikacji leczenia nie były mniejsze aniżeli ryzyko powikłań terapii.
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Choroby układu oddechowego u osób
w podeszłym wieku
Wstęp
Sytuacja zdrowotna osób w podeszłym wieku jest zwykle trudniejsza niż młodszych,
aktywnych zawodowo. Osoby w podeszłym wieku są najczęściej w gorszej sytuacji
ekonomicznej, a jak wynika z pierwszego badania seniorów przeprowadzonego na
zlecenie ONZ, Polska zajmuje w Europie 7. miejsce od końca pod względem zdolności
nabywczej pieniędzy, sytuacji zdrowotnej, możliwości zatrudnienia itd. osób powyżej
65. roku życia Za nami znalazły się tylko Czarnogóra, Mołdawia, Rosja, Serbia, Turcja
i Ukraina.
Niepokój budzi fakt powszechnego akceptowania 65. roku życia jako granicy wieku
podeszłego, podczas gdy obecnie średni wiek życia kobiet w Polsce wynosi 81 lat, mężczyzn 73 lata, a średni przewidywany czas życia osoby w wieku 60 lat wynosił w 2012 r.
23,8 lat (1). Ponadto, ponieważ formalnie zbliżamy się do uznania 67. roku życia za wiek
emerytalny, granica „starości” powinna być przesunięta znacznie poza te lata.
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Rycina 1. Ludność w Polsce według wieku i płci w 2012 r. [1]
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Rycina 2. Porównanie liczby osób w wieku „nieprodukcyjnym” na 100 osób w wieku
produkcyjnym w latach 2005 i 2012 na świecie i w Polsce [2]
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Rycina 3. Porównanie przyrostu naturalnego w Polsce w latach 1946-2012 [1]
Społeczeństwo się starzeje, coraz więcej jest osób w podeszłym lub sędziwym wieku
i coraz większa grupa wśród tych osób będzie wymagała pomocy w codziennym życiu,
a także pomocy medycznej: opieki pielęgniarskiej, fachowej pomocy lekarskiej. Nie
jesteśmy do tego ani organizacyjnie, ani legislacyjnie przygotowani. Trzeba o tych problemach już teraz myśleć.
Wybrane choroby układu oddechowego w wieku podeszłym
Osoby w podeszłym wieku chorują inaczej niż młodzi, rzadko mają tylko jedną chorobę przewlekłą, często mają także trudności w komunikacji: gorzej słyszą, gorzej
widzą, wolniej kojarzą, wymagają innego podejścia niż młodsi. Starzenie się jest
fizjologicznym, postępującym procesem. W wyniku starzenia się organizmu dochodzi do nieodwracalnych zmian z tym związanych, również w układzie oddechowym.
Zmienia się budowa klatki piersiowej, maleje siła mięśni oddechowych, pogarsza się
czynność układu odpornościowego, zmienia się regulacja oddychania, pogarsza się
tolerancja wysiłku fizycznego. Wiele z tych zmian fizjologicznych przyczynia się do
łatwiejszego rozwoju chorób układu oddechowego. Wśród chorób układu oddechowego chorobą wyleczalną, chociaż w przypadku powikłań czy szczególnie ciężkiego
przebiegu, prowadzącą do zgonu – jest zapalenie płuc. Chorobą nieuleczalną, ale bezwzględnie wymagającą leczenia zarówno farmakologicznego, jak i niefarmakologicznego jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). U osób w podeszłym wieku
niezwykle istotna jest aktywność fizyczna, dzięki której zwalnia się proces starzenia,
przeciwdziała się zachorowaniom, a w razie wystąpienia choroby aktywność fizyczna
jest jednym z niezbędnych elementów leczenia. Rehabilitacja oddechowa jest równie
ważna u chorych na zapalenie płuc, jak i na POChP, chociaż jej zakres i cel w obu chorobach jest nieco inny.

75
Wśród czynników ryzyka zachorowania na zapalenie płuc wymienia się wiek – zarówno
wczesne dzieciństwo, jak i wiek podeszły sprzyjają rozwojowi tej choroby. Wśród osób
w podeszłym wieku zapalenie płuc występuje częściej niż w młodszej populacji, szacuje się, że zapalenie płuc rozpoznaje się u ok. 30 osób powyżej 75. roku życia na 1000
mieszkańców (średni wskaźnik wynosi 5-12 przypadków na 1000 mieszkańców rocznie) [2]. Wśród czynników ryzyka zapalenia płuc, poza wiekiem, wymienia się także
palenie tytoniu, niedostateczną higienę jamy ustnej, a także inne choroby, takie jak
POChP, cukrzyca, zaburzenia świadomości i niektóre choroby centralnego układu
oddechowego, zwłaszcza związane z zaburzeniami połykania i możliwością zachłyśnięcia.
Typowe objawy zapalenia płuc to kaszel, często z odkrztuszaniem ropnej plwociny,
gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, bóle opłucnowe – jeśli dojdzie do podrażnienia opłucnej, czasami duszność, a przy ciężkim przebiegu choroby może występować sinica i cechy niewydolności oddechowej. Rozpoznanie zapalenia płuc wymaga
potwierdzenia w badaniu radiologicznym klatki piersiowej. U osób w podeszłym
wieku objawy mogą być nietypowe, a wymienione powyżej mogą nie występować.
Dominującym objawem mogą być zaburzenia świadomości, zaburzenia orientacji.
Podejrzenie zapalenia płuc u osoby w podeszłym wieku wymaga weryfikacji radiologicznej i najczęściej leczenia szpitalnego. Jeśli chory jest odwodniony, to w badaniu
rtg klatki piersiowej wykonanym przed odpowiednim nawodnieniem – można nie
stwierdzić zmian zapalnych, które pojawią się w rtg po nawodnieniu chorego. Zapalenie płuc zawsze wymaga leczenia antybiotykiem dobranym na podstawie danych
empirycznych, a w razie niepowodzenia tak zastosowanego leczenia, na podstawie
wykonanych posiewów plwociny, krwi czy badań immunologicznych. W zależności od
rozpoznania zapalenie płuc (szpitalne – występujące co najmniej po 48 godzinach od
początku hospitalizacji, pozaszpitalne, do którego dochodzi w warunkach domowych,
istotne znaczenie ma także informacja o tym, czy chory mieszka we własnym domu
czy w domu opieki) ma inną etiologię i od tego zależy wybór odpowiedniego antybiotyku. Chory w podeszłym wieku leczony z powodu zapalenia płuc wymaga prowadzenia bilansu wodno-elektrolitowego i uzupełniania płynów, najlepiej oczywiście drogą
doustną, a jeśli nie jest to możliwe – dożylną. Zmiany w badaniu rtg klatki piersiowej
u osoby po przebytym zapaleniu płuc mogą się utrzymywać kilka tygodni, a u osób
w podeszłym wieku zmiany mogą się utrzymywać nawet ponad 12 tygodni.
Badania wykonywane u chorego hospitalizowanego z powodu zapalenia płuc:
●●

radiogram klatki piersiowej w projekcji PA i bocznej, należy powtórzyć badanie,
jeśli stan chorego się pogorszył lub są wątpliwości co do rozpoznania,

●●

morfologia, CRP, prokalcytonina (jeśli są wątpliwości co do etiologii bakteryjnej),
podstawowe badania biochemiczne (mocznik, kreatynina, transaminazy, bilirubina),

●●

testy pozwalające na wykrycie antygenów niektórych bakterii (badanie moczu)
i badania immunochemiczne (wykrycie niektórych przeciwciał),

●●

posiew plwociny, w razie gorączki posiew krwi, w razie obecności istotnej ilości
płynu w opłucnej punkcja i posiew płynu z opłucnej,

●●

saturacja krwi tętniczej (SaO2), jeżeli SaO2 obniżona lub do kontroli tlenoterapii
– gazometria krwi tętniczej,
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●●

bronchoskopia: po zachłyśnięciu, w celu pobrania materiału do badań mikrobiologicznych (jeśli etiologia zapalenia płuc jest nieznana, brak poprawy po leczeniu), przy podejrzeniu zwężenia/raka oskrzela (np. nawrót w tej samej lokalizacji).

Zapalenie płuc należy różnicować z gruźlicą, zaostrzeniem niewydolności serca, rakiem
płuca, należy pamiętać, że zapalenie płuc może wystąpić u chorego z niewydolnością
serca czy z rakiem płuc.

dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM

Powikłaniami zapalenia płuc mogą być: ropień płuca, płyn w opłucnej, ropniak
opłucnej.
Zapobieganie zakażeniom układu oddechowego i zapaleniom płuc u osób w podeszłym wieku to przede wszystkim coroczne szczepienia przeciwko grypie, jednorazowe
po 65 roku życia, szczepienie przeciwko pneumokokom. Ponadto – unikanie niepotrzebnego stosowania leków zwiększających pH treści żołądkowej i antybiotyków
(sprzyjają kolonizacji jamy ustnej przez patogenne bakterie).
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) [6]
Inną chorobą układu oddechowego pojawiającą się często w wieku średnim, a dotyczącą również osób w wieku podeszłym, jest POChP. Nie ma dokładnych danych statystycznych, ale szacuje się, że w Polsce choruje ok. 2 mln osób, a leczonych jest tylko
ok. połowy, pozostali chorzy nie mają rozpoznanej choroby i nie mogą być właściwie
leczeni. Uważa się, że 10% osób powyżej 40. roku życia choruje na POChP. Typowymi
objawami POChP jest duszność, początkowo wysiłkowa, a następnie spoczynkowa,
kaszel, ograniczenie aktywności fizycznej. Głównym czynnikiem wystąpienia choroby
jest palenie papierosów. Wśród chorych na POChP ok. 90% to osoby palące obecnie lub
w przeszłości. Część chorych to osoby palące biernie, a ok. 1% osób choruje z powodu
niedoboru enzymu alfa1-antytrypsyny.
Definicja POChP wg GOLD 2013 [3] – to choroba, której można zapobiegać i którą
należy leczyć, w przebiegu której występują zmiany pozapłucne, które mogą się przyczyniać do ciężkości stanu poszczególnych chorych. Zmiany płucne w POChP charakteryzują się niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez
drogi oddechowe. Ograniczenie to jest zwykle postępujące i wiąże się z nieprawidłową
odpowiedzią zapalną płuc na szkodliwe pyły lub gazy.
Żeby rozpoznać POChP, należy wykonać badanie spirometryczne przed i po podaniu
leku rozszerzającego oskrzela. Badanie to nie jest ani trudne, ani kosztowne, obecnie
jest powszechnie dostępne, jednak wymaga współpracy osoby badanej. Czasami,
z różnych przyczyn, jest to trudne, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Problemy
dotyczące wykonania spirometrii u osób powyżej 65. roku życia omawiane są w artykule Franczuk [4] i Czajkowskiej [5].
W celu oceny stopnia zaawansowania choroby bierze się pod uwagę wynik badania spirometrycznego, objawy (skala duszności mMRC lub CAT dostępny na stronie
http://catestonline.org), częstość występowania zaostrzeń. Dzięki tym danym można
podzielić chorych na grupy A, B, C i D. Najciężej chorzy to grupa D, najlżej – grupa A.
W zależności od zakwalifikowania do danej grupy stosuje się odpowiednie leczenie.
We wszystkich grupach, niezależnie od stopnia zaawansowania choroby, konieczne
jest zaprzestanie palenia. Jest to pierwszy warunek powodzenia leczenia i jedyna interwencja, która może zmienić przebieg naturalny choroby.

Rycina 4. Ocena stopnia zaawansowania POChP [3]
U osób w podeszłym wieku mogą być trudności z leczeniem POChP z powodu zbyt
późnego rozpoznania choroby, istnienia wielu chorób współistniejących, leczonych
przez różnych specjalistów nie mających ze sobą kontaktu (polipragmazja), trudności
w stosowaniu leków (leki wziewne – inhalatory pod ciśnieniem – konieczność koordynacji uwolnienia leku z inhalatora i wdechu powietrza), trudności w przestrzeganiu
zaleceń.
Rehabilitacja pulmonologiczna jest trudno dostępna w Polsce. Nawet w wielu dużych
miastach nie ma możliwości skierowania chorych do ośrodków rehabilitacji.
W leczeniu POChP stosuje się leki wziewne, konieczna jest dokładna instrukcja stosowania tych leków i kontrola przy każdej wizycie chorego. W zaawansowanym okresie
choroby, przy nieprawidłowych ciśnieniach parcjalnych gazów oddechowych we krwi
tętniczej, gdy stwierdza się niewydolność oddechową, konieczne jest stosowanie stałej
domowej tlenoterapii. Jest ona możliwa u chorych niepalących papierosów i powinna
być stosowana przez co najmniej 15 godzin na dobę. Chorzy, którzy mają wskazania do
stałej domowej tlenoterapii, otrzymują w ramach ubezpieczenia koncentrator tlenu,
pozwalający zwiększyć stężenie tlenu do 24%. U chorych z hiperkapnią jest możliwość
stosowania w warunkach domowych nieinwazyjnej wentylacji.
Rehabilitacja pulmonologiczna jest procesem, w którym systematycznie stosuje się
metody rozpoznawania i leczenia oparte na danych naukowych i który pozwala uzyskać najlepsze codzienne funkcjonowanie i najlepszą związaną ze zdrowiem jakość
życia poszczególnych chorych, cierpiących z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego (ERS).
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Najprostszym zaleceniem dotyczącym aktywności fizycznej dla chorego na POChP jest
polecenie odbywania spacerów 5 razy w tygodniu po pół godziny. Możliwe jest zalecenie także innej aktywności dostosowanej do możliwości chorego, ale tak, by wysiłek fizyczny był wykonywany regularnie. Chorzy często nie chcą wykonywać wysiłku
fizycznego, nadal często rozpowszechnione jest przekonanie, że wysiłek może być
szkodliwy. Jednak nie jest to prawdą i tak jak zaprzestanie palenia papierosów jest
czynnikiem, który może powstrzymać przebieg choroby, tak wysiłek fizyczny pozwala
na dłuższe zachowanie aktywności.
Jest wiele innych chorób układu oddechowego wymagających diagnostyki i leczenia
u osób w podeszłym wieku. Należą do nich astma, włóknienie płuc, rak płuca, gruźlica
i inne. Zasadą farmakoterapii jest konieczność indywidualnego leczenia i współpraca
wszystkich specjalistów zajmujących się chorym, wnikliwa obserwacja i opieka pielęgniarska oraz dostosowanie postępowania sytuacji socjalno-ekonomicznej chorego
i jego preferencji.
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Wybrane zaburzenia neurologiczne
wieku podeszłego, w tym choroba
Alzheimera, choroba Parkinsona
Wśród pacjentów geriatrycznych najczęstszymi chorobami neurologicznymi obniżającymi istotnie jakość życia są zespoły otępienne i dające głównie niesprawność ruchową
następstwa chorób naczyniowych oraz zespoły parkinsonowskie.
CHOROBA PARKINSONA
Choroba Parkinsona, opisana w 1817 roku, jest przewlekłym, postępującym zwyrodnieniem układu nerwowego. Na skutek postępującego zaniku neuronów dopaminergicznych istoty czarnej i niedoboru dopaminy w prążkowiu pojawiają się
charakterystyczne objawy: bradykinezja, sztywność mięśniowa, drżenie spoczynkowe,
zaburzenia postawy ciała. Powstają na skutek zaburzeń neurotransmisji dopaminergicznej w jądrach podstawy. Jednakże zwyrodnienie dotyczy również innych szlaków
neuroprzekaźnikowych, dając dodatkowe objawy, takie jak zaburzenia autonomiczne,
zaburzenia węchu, zaburzenia snu. Rozpoznanie stawiane jest na podstawie stwierdzenia obecności bradykinezji.
Obraz kliniczny wynika ze zmian neuropatologicznych obejmujących zanik komórek
nerwowych oraz obecność ciał Lewy’ego, które są wtrętami komórkowymi zawierającymi α-synukleinę. Jest ona białkiem występującym w układzie nerwowym, w warunkach fizjologicznych w formie rozpuszczalnej, regulującym homeostazę dopaminy
w zakończeniach presynaptycznych. W chorobie Parkinsona dochodzi do jej agregacji i gromadzenia się w postaci ciał Lewy’ego. W formie zagregowanej traci ona swoją
funkcję i kontrolę nad wewnątrzkomórkowym stężeniem dopaminy.
Pierwsze symptomy choroby Parkinsona pojawiają się wówczas, gdy ponad 80% prążkowia i 50% komórek istoty czarnej zostaje zniszczonych.
Parkinsonizm jest zespołem objawów, które charakteryzują chorobę Parkinsona, ale
występującym również w innych chorobach neurodegeneracyjnych mózgowia, takich
jak postępujące porażenie nadjądrowe czy zanik wieloukładowy.
Klasyfikacja zespołów parkinsonowskich:
I.

Parkinsonizm pierwotny, idiopatyczny
Choroba Parkinsona

II.

Parkinsonizm wtórny, objawowy
Parkinsonizm polekowy – antagoniści dopaminy, związki usuwające dopaminę
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Parkinsonizm naczyniowy
Parkinsonizm metaboliczny – niedoczynność przytarczyc, uszkodzenie wątroby
Parkinsonizm pourazowy – w przebiegu wodogłowia, guza mózgu
Parkinsonizm spowodowany substancjami toksycznymi – tlenek węgla, cyjanki,
MPTP (1-methyl-4-phenyl – 1,2,3,6-tetrahydro pyridine)
III.

Zespoły „Parkinson plus”
Zwyrodnienie korowo-podstawne
Zanik wieloukładowy MSA
Postępujące porażenie nadjądrowe PSP
Choroba rozsianych ciał Lewy’ego LBD
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Parkinsonizm-otępienie-SLA z wyspy Guam
IV.

Dziedziczne choroby zwyrodnieniowe
Choroba Huntingtona
Choroba Wilsona
Neuroakantocytoza
Choroba Hallervordena-Spatza

Parkinsonizm pierwotny jest uwarunkowany genetycznie, większość przypadków nie
ma rozpoznanej przyczyny. Najczęstszą postacią jest choroba Parkinsona o nieznanej
przyczynie. Jedynie około 10% przypadków choroby Parkinsona jest postacią rodzinną
uwarunkowaną mutacją pojedynczego genu.
W chorobie Parkinsona, parkinsonizmie uwarunkowanym genetycznie i w chorobie
ciał Lewy’ego objawy spowodowane są niedoborem dopaminy w części presynaptycznej, natomiast w parkinsonizmie polekowym i wielu innych zespołach dochodzi do
redukcji ilości i dostępności receptorów dopaminergicznych w części postsynaptycznej oraz połączenia obu rodzajów zaburzeń: pre- i postsynaptycznych.
Choroba Parkinsona
Etiopatogeneza
Choroba Parkinsona stanowi około 80% wszystkich zespołów parkinsonowskich.
Rzadko występuje przed 50. rokiem życia, chorobowość rośnie z wiekiem. Wystąpienie
objawów przed 20. rokiem życia oznacza młodzieńczą postać, która występuje rodzinnie, bez ciałek Lewy’ego. Początek choroby pomiędzy 20. a 40. rokiem życia jest chorobą Parkinsona o wczesnym początku.
Nie jest znana przyczyna ogromnej większości przypadków choroby Parkinsona. Najprawdopodobniej znaczenie odgrywają wspólnie czynniki genetyczne i toksyczne
czynniki egzo- i endogenne. Jednakże zidentyfikowano kilka genów odpowiedzialnych
za występowanie rodzinnej postaci choroby – najczęściej spotykane jest dziedziczenie autosomalne dominujące (AD), część przypadków ma dziedziczenie autosomalne
recesywne (AR) lub mitochondrialne.
Obraz kliniczny
Podstawowymi objawami choroby Parkinsona są: drżenie spoczynkowe, bradykinezja,
sztywność mięśniowa, zaburzenie odruchów postawnych i objaw przymrożenia.
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Bradykinezja
Zjawisko polega na opóźnieniu rozpoczęcia ruchu dowolnego, sam ruch przebiega wolniej, powtarzane ruchy mają mniejszą amplitudę i kończą się z opóźnieniem. Klinicznie objawia się ogólnym spowolnieniem ruchowym, przejawiającym
się ograniczeniem gestykulacji, zaburzeniami chodu czy mowy. Chód stopniowo
staje się powolny, krok krótszy, bez odrywania stóp od podłoża. Mowa staje się
cicha i pozbawiona modulacji głosu. Bradykinezja jest również podłożem charakterystycznej dla choroby Parkinsona hipomimii czy mikrografii: twarz charakteryzuje się mniejszą ekspresją, staje się maskowata, z rzadkim mruganiem powiek.
Pisanie staje się powolne, a litery zmniejszają się w trakcie pisania.
Pacjenci opisują bradykinezję najczęściej jako zmęczenie, osłabienie, jej nasilenie
jest proporcjonalne do stopnia zaawansowania choroby.
W zaawansowanej, wieloletniej chorobie Parkinsona pojawiają się epizody zablokowania ruchu nazywane zastygnięciem, opisywane przez pacjentów jako uczucie „przyklejenia” stóp do podłogi. Są jedną z przyczyn częstszego występowania
upadków u pacjentów z chorobą Parkinsona niż w porównywalnej grupie wiekowej. Zjawisko to pojawia się zwykle w zawężającej się przestrzeni, np. w drzwiach,
ale również przy gwałtownej zmianie kierunku ruchu czy wstawaniu z pozycji
siedzącej.
Czynniki emocjonalne mogą istotnie wpływać na bradykinezję: pacjenci
z zaawansowanym parkinsonizmem w sytuacji zagrożenia czy silnych emocji są
krótkotrwale zdolni do wykonania szybkich, a nawet gwałtownych ruchów, zjawisko to nazywamy kinezją paradoksalną.
Bradykinezja jest podstawowym objawem rozpoznania choroby Parkinsona,
występuje również w zespołach parkinsonowskich.
2.

Drżenie spoczynkowe
Jest drżeniem o średniej częstotliwości 4-5 Hz, zwykle pojawia się na początku
po jednej stronie i dotyczy głównie dystalnej części kończyn. Ruch kciuka i palca
drugiego przypomina kręcenie pigułek. Drżenie znika podczas ruchu dowolnego,
nasila się pod wpływem emocji, jak również przy czynnym ruchu przeciwległej
kończyny. U 75% pacjentów drżenie jest pierwszym zauważanym objawem choroby. Wraz z nasileniem choroby może obejmować cztery kończyny, choć zwykle pozostaje bardziej nasilone w kończynach, które jako pierwsze zostały zajęte
drżeniem. Najczęściej jako pierwsza zajęta jest jedna z kończyn górnych, następnie tożstronna kończyna dolna, w dalszym czasie objawy pojawiają się w przeciwstronnej kończynie górnej i dolnej.

3.

Sztywność
Charakteryzuje się stałym zwiększeniem napięcia mięśni antagonistycznych. Jest
to podstawowy objaw choroby Parkinsona.
Można zaobserwować w czasie badania dwie postacie sztywności: objaw rury
ołowianej i objaw koła zębatego. Pierwszy polega na utrzymywaniu się na stałym poziomie wzmożonego napięcia mięśniowego bez względu na szybkość
i siłę ruchu biernego. W drugim, w czasie ruchu biernego na skutek nakładania
się drżenia spoczynkowego, dochodzi do chwilowych naprzemiennych spadków
i powtórnego wzrostu napięcia mięśniowego.
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4.

Zaburzenia postawy
W chorobie Parkinsona polegają one na pochyleniu sylwetki, czemu towarzyszy
przywiedzenie kończyn górnych i zgięcie w stawach łokciowych oraz zgięcie
w stawach biodrowych i kolanowych kończyn dolnych.

5.

Zaburzenie odruchów postawnych
Jest to główna przyczyna upadków pacjentów z chorobą Parkinsona. Polega na
upośledzeniu zdolności do szybkiego przenoszenia środka ciężkości, co w sytuacji gwałtownej zmiany pozycji ciała uniemożliwia odzyskanie równowagi. Chorzy również nie są w stanie zamortyzować upadku. W badaniu polegającym na
pociągnięciu za ramiona badanego ku tyłowi wynik uznajemy za dodatni, jeśli
pacjent potrzebuje wykonania dwóch lub więcej kroków, aby zapobiec upadkowi, bądź konieczna jest pomoc badającego.
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6.

Zaburzenia chodu
Chód parkinsonowski jest bardzo charakterystyczny i wynika z nakładających
się bradykinezji i sztywności. Sylwetka jest pochylona, kończyny w ustawieniu
zgięciowym, kroki są krótkie, z powłóczeniem stopami i brakiem balansowania
kończyn górnych. W zaawansowanym okresie choroby występuje opóźnienie
rozpoczęcia chodu, dreptanie w czasie rozpoczynania chodu i przy zmianie kierunku. Występowanie epizodów zastygnięcia, kiedy chory nie może oderwać stóp
od podłoża z nakładającym się pochyleniem sylwetki, prowadzi do upadków.
Występuje najczęściej przy zmianie kierunku chodu czy przechodzeniu przez
zwężoną przestrzeń. Na skutek nakładania się sztywności, bradykinezji i zaburzonej postawy charakterystyczne są trudności ze wstaniem z pozycji siedzącej.

7.

Zaburzenia autonomiczne
Obejmują układ sercowo-naczyniowy i najczęściej manifestują się hipotonią
ortostatyczną.
Chorobie towarzyszą zaburzenia termoregulacji polegające na nadmiernej potliwości oraz wzmożonej aktywności gruczołów łojowych na twarzy. Pacjenci źle
tolerują niskie temperatury.
Dotyczą również układu pokarmowego, manifestując się zaparciami na skutek
spowolnienia perystaltyki oraz nadmierną reaktywnością mięśnia wypieracza
pęcherza moczowego objawiającą się częstym i nagłym uczuciem parcia.

8.

Późne objawy:
a)

Zaburzenia snu, pamięci i nastroju, zaburzenia psychiczne (głównie demencje, depresje oraz halucynacje).
Zaburzenia snu w chorobie Parkinsona są wynikiem nakładania się opisanych zaburzeń ruchowych, pozaruchowych i psychicznych. Najwcześniej
występuje fragmentacja snu, ale istotnym problemem jest również nadmierna senność w ciągu dnia.
Częstym problemem wśród pacjentów z choroba Parkinsona jest depresja. Ciężki zespół depresyjny stwierdza się u około 7% pacjentów, jednakże
objawy depresji występują u 40%. Depresja nasila objawy bradyfernii.
W zaawansowanym stadium choroby pojawiają się również zaburzenia psychotyczne w postaci urojeń i halucynacji.
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Charakterystycznym objawem w zaawansowanym parkinsonizmie jest
bradyfernia, czyli spowolnienie czynności psychicznych przejawiające się
wydłużonym czasem potrzebnym do podjęcia decyzji czy udzielenia odpowiedzi. Bradyfernię należy różnicować ze spowolnieniem wynikającym
z otępienia, które dotyczy około 20% chorych i jest porównywalne z otępieniem występującym w chorobie Alzheimera. Rzadko stosuje się wówczas
dodatkowe leczenie ze względu na niską skuteczność leków w takich przypadkach.
Fluktuacje, dyskinezy (łączone ze stosowaniem terapii LD), freezing.
Pozostaje kwestią sporną, czy nasilające się, wymienione powyżej zaburzenia są wyłącznie skutkami przyjmowania leków (głównie lewodopy), czy
wynikają one z naturalnego postępu choroby. Obserwowane jest natomiast
powiązanie występowania fluktuacji oraz dyskinez z wielkością skumulowanej dawki lewodopy.
Fluktuacje polegają na naprzemiennym występowaniu fazy on – obejmującej okres, kiedy objawy choroby są dobrze kontrolowane, i fazy off – gdy
sprawność chorego ulega znacznemu pogorszeniu. Początkowo faza off jest
efektem końca dawki, pojawia się po około 4 godzinach od momentu ostatniego podania leku, jednakże w trakcie postępu choroby występowanie
fluktuacji przestaje być zależne od chwili podania leków. Zwykle najwyraźniej zaznaczony jest stan off występujący nad ranem z powodu najdłuższego
odstępu czasowego pomiędzy dawką wieczorną a poranną. Początkowo
na zmniejszanie częstotliwości fazy off wpływa zmniejszenie jednorazowej
dawki leku z równoczesnym zwiększeniem częstości dawkowania. Stadium
zaawansowane, kiedy fluktuacje występują niezależnie od schematu stosowania lewodopy, zwykle wymusza zmianę stosowanego schematu leczenia.
Dyskinezy polegają na występowaniu ruchów mimowolnych kończyn, tułowia i głowy w czasie, kiedy lek osiąga we krwi maksymalne stężenie. Pojawiają się najczęściej na etapie, kiedy fluktuacje są częste i faza off trwa coraz
dłużej. Ruchy zwykle mają charakter pląsawiczy i występują w stanach on.
Szacuje się, że po 5 latach od rozpoczęcia terapii lewodopą 75% pacjentów
z chorobą Parkinsona doświadcza powikłań.
Diagnostyka
Chorobę Parkinsona rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych. Nie istnieją
badania laboratoryjne, dzięki którym można postawić rozpoznanie. Rozpoznanie
stawiane jest na podstawie objawów klinicznych. Wykonanie badań obrazowych
mózgowia nie jest konieczne w diagnostyce choroby Parkinsona dobrze reagującej na
lewodopę, jednakże MRI jest przydatne w rozpoznaniu różnicowym zespołów parkinsonowskich.
Do rozpoznania choroby Parkinsona kluczowe jest stwierdzenie obecności bradykinezji i dodatkowo co najmniej jednego z objawów: sztywności mięśniowej bądź drżenia
spoczynkowego, bądź niestabilności postawy.
Dodatkowo wyróżniamy kryteria potwierdzające rozpoznanie – do postawienia rozpoznania potrzebne są co najmniej trzy: jednostronny początek, utrzymujące się
drżenie spoczynkowe, postępujący przebieg, utrzymująca się asymetria objawów,
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dobra reakcja na lewodopę, wystąpienie dyskinez po lewodopie, przebieg choroby
dłuższy niż 10 lat.
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Przebieg choroby i leczenie
Leczenie choroby Parkinsona ma charakter objawowy, nie istnieje możliwość zatrzymania progresji zmian neurodegeneracyjnych zachodzących w mózgu, będących jej
bezpośrednią przyczyną. Leczenie nie jest bezwzględnie wymagane – w przypadku
pacjentów młodych i aktywnych, dla których początkowe objawy nie są uciążliwe
i nie stanowią przeszkody w kontynuowaniu życia w dotychczasowej formie, moment
rozpoczęcia leczenia jest zwykle odkładany w czasie (często brak konieczności
przyjmowania leków powoduje u pacjentów lepsze samopoczucie). Prawdopodobieństwo rozpoczęcia leczenia w momencie postawienia diagnozy rośnie wraz z wiekiem pacjenta. W praktyce do lekarza najczęściej zgłaszają się osoby będące w dość
zaawansowanym stadium choroby, dlatego najczęściej terapia jest rozpoczynana już
w momencie postawienia diagnozy.
Do chwili obecnej nie ma substancji bądź terapii, która by zatrzymała czy odwróciła
proces neurodegeneracji obecny w chorobie Parkinsona. Terapia musi być zindywidualizowana w oparciu o potrzeby pacjenta, jego wiek, aktywność zawodową. Pomimo
większej skuteczności lewodopy nad agonistami dopaminy w kontrolowaniu ruchowych objawów parkinsonowskich często leczenie rozpoczyna się od agonistów dopaminy, zwłaszcza u pacjentów w młodszym wieku.
Można wyodrębnić 3 stadia choroby Parkinsona:
I.
okres wczesny, kiedy objawy są stosunkowo mało uciążliwe i nie upośledzają
codziennego funkcjonowania – leczenie nie jest konieczne (decyzja zależy od
oczekiwań pacjenta),
II.
stadium wymagające leczenia, kiedy nasilenie objawów istotnie ogranicza normalne funkcjonowanie – konieczne jest rozpoczęcie leczenia lub zmiana dotychczasowego schematu, jeśli zostało ono wcześniej rozpoczęte,
III. stadium zaawansowane, kiedy objawy są znacznie nasilone pomimo stosowanego leczenia – konieczne jest wówczas zwiększenie dawek przyjmowanych
leków lub zmiana stosowanego schematu.
W 70% przypadków pierwszym lekiem w terapii choroby Parkinsona jest lewodopa
ze względu na znaczną i szybką poprawę, choć w wypadku, gdy objawy choroby są
stosunkowo niewielkie, terapia lewodopą jest odsuwana w czasie z uwagi na związane
z jej stosowaniem powikłania. Rodzaj i schemat stosowania terapii choroby Parkinsona
są najczęściej zdeterminowane przez charakter objawów choroby – w szczególności
drżenie nie koresponduje z dawką lewodopy, natomiast wrażliwe na nią są bradykinezja oraz sztywność.
U pozostałych 30% pacjentów stosowane są najczęściej selegilina lub jeden z nieergotaminowych agonistów dopaminy (najczęściej ropinirol, rzadziej pramipeksol lub pirybedyl). W rzadkich przypadkach stosowane są również leki z grupy ergotaminowych
agonistów dopaminy (głównie bromokryptyna) – należące do grupy leków starszej
generacji.
Leki w terapii pacjentów z chorobą Parkinsona są w początkowym okresie leczenia stosowane zawsze w monoterapii.
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●●

próba poprawienia compliance pacjenta (o ile było nieprawidłowe; około 30%
pacjentów z chorobą Parkinsona nie stosuje się do zaleceń lekarza związanych
z dawkowaniem leku),

●●

zwiększenie dawki lewodopy (w przypadku występowania u pacjentów sztywności lub bradykinezji),

●●

zmiana dawkowania lewodopy – w mniejszych dawkach, częściej stosowanych
lub zmiana na preparat zawierający lewodopę szybkouwalnianą,

●●

jednoczesne podawanie lewodopy szybko- i długouwalnianej w celu przedłużenia efektów terapii,

●●

dodanie innego leku (w przypadku nasilonych drżeń):
ʱʱ

agonista dopaminy (preferowane leki z grupy agonistów nieergotaminowych – ropinirol, pramipeksol i pirybedyl),

ʱʱ

inhibitor MAO-B (zazwyczaj selegilina),

ʱʱ

inhibitor COMT,

●●

obniżenie udziału białka w diecie pacjenta,

●●

głęboka stymulacja mózgu – zabieg chirurgiczny, rzadko wykonywany w Polsce
(mniej niż 5% pacjentów z chorobą Parkinsona).
Głęboka stymulacja mózgu (deep brain stimulation DBS) w rejonie jądra niskowzgórzowego jest wskazana dla pacjentów z dobrą odpowiedzią na lewodopę,
u których wystąpiły nasilone powikłania po lewodopie.
Metodą alternatywną jest podawanie lewodopy poprzez PEG, co pozwala na
utrzymanie stabilnego poziomu lewodopy w surowicy, ograniczając fluktuacje
i dyskinezy związane z wahaniem stężenia leku.

Nie stosuje się żadnych przerw w leczeniu. Stosowana terapia jest uzależniona od
pacjenta – w szczególności od jego samopoczucia, obecności i nasilenia efektów
ubocznych i uciążliwości objawów choroby. Jednocześnie nie ma konkretnej i jednoznacznej definicji odpowiedzi na leczenie w przypadku choroby Parkinsona. Stwierdzenie jej obecności lub braku zależy najczęściej od subiektywnych odczuć pacjenta
oraz oceny osób mieszkających z chorym.
PARKINSONIZM WTÓRNY, OBJAWOWY
1.

Parkinsonizm polekowy
Objawy wywołane są blokadą postsynaptycznych receptorów dopaminowych.
Najczęstszą przyczyną tego zespołu są leki przeciwpsychotyczne, przeciwwymiotne blokujące receptory dopaminergiczne D2 w prążkowiu bądź usuwające
dopaminę z zakończeń nerwowych.
Po odstawieniu leków objawy wycofują się w ciągu kilku tygodni. Jeżeli jednak
objawy utrzymują się przez okres dłuższy niż pół roku, mówimy o chorobie Parkinsona ujawnionej przez leki antydopaminergiczne.
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W momencie, kiedy dotychczasowe dawki przestają być skuteczne i objawy się nasilają, najczęściej dokonywana jest zmiana stosowanego schematu leczenia. Jeśli pierwszym lekiem nie była lewodopa, dołącza się ją do aktualnie stosowanej terapii. Jeśli
lewodopa jest już stosowana, dostępne są następujące możliwości dalszego postępowania terapeutycznego (jedno lub kilka z poniższych):
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2.

Parkinsonizm naczyniopochodny
Jest wynikiem naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu. Objawy obejmują parkinsonowskie zaburzenia chodu, równowagi i przymrożenia – z tego powodu
nazywany jest parkinsonizmem dolnej połowy ciała. Zachowane zostaje balansowanie kończyn górnych. Leczenie lewodopą zwykle nie jest skuteczne.

3.

Parkinsonizm pourazowy
Powstaje na skutek uszkodzenia śródmózgowia bądź w przebiegu encefalopatii spowodowanej powtarzającymi się urazami. Objawia się zaburzeniami funkcji
poznawczych, obecnością objawów piramidowych i móżdżkowych. Lewodopa
przynosi poprawę.

lek. med. Martyna Jurek-Krawiec

4.

Parkinsonizm toksyczny
Występuje po zatruciu MPTP (1-methyl-4-phenyl – 1,2,3,6-tetrahydro pyridine),
manganem i tlenkiem węgla. Lewodopa przynosi poprawę stanu klinicznego.

5.

Wodogłowie normotensyjne
Nazywane jest również zespołem Hakima, objawia się parkinsonowskimi zaburzeniami chodu, w dalszym okresie zaburzeniami kontroli oddawania moczu i postępującym zaburzeniem funkcji poznawczych. Charakteryzuje się powiększeniem
komór bocznych mózgu bez wzrostu ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego.

ZESPOŁY PARKINSONOWSKIE
1.

Zanik wieloukładowy = Multiple System Atrophy (MSA)
Jest jedną z α-synukleinopatii, jednakże złogi α-synukleiny odkładają się zarówno
w neuronach, jak i w komórkach glejowych. Stanowi około 10% przypadków
parkinsonizmu. Objawia się parkinsonizmem współistniejącym z objawami
móżdżkowymi lub zaburzeniami układu autonomicznego bądź zespołem piramidowym. Leczenie lewodopą przynosi niewielką poprawę.
W MSA parkinsonizm jest skojarzony z wczesnymi objawami uszkodzenia układu
autonomicznego i zaburzeniami móżdżkowymi. W zależności od przeważającego
objawu wyodrębniono MSA-P, czyli zanik wieloukładowy z przewagą parkinsonizmu, i MSA-C jako wariant móżdżkowy. Zaburzenia autonomiczne obejmujące
przede wszystkim hipotensję ortostatyczną, w przeszłości nazywane zespołem
Shy’a-Dragera, dotyczą przedzwojowych neuronów współczulnych rdzenia kręgowego, podczas gdy neurony pozazwojowe pozostają nieuszkodzone. Prowadzi to do braku wzrostu stężenia noradrenaliny w chwili pionizacji i wystąpienia
hipotonii ortostatycznej.

2.

Postępujące porażenie nadjądrowe = Progressive Supranuclear Palsy (PSP)
Główne objawy to porażenie spojrzenia ku dołowi oraz pojawiające się w pierwszym roku choroby zaburzenia odruchów postawnych i nagłe upadki. Charakterystyczne zaburzenia pionowych ruchów gałek ocznych pojawiają się
w późniejszym okresie, podobnie jak dysartria i dysfagia, oraz upośledzenie funkcji czołowych. Zaburzenia poznawcze występują wcześnie, typowe są zaburzenia
funkcji wykonawczych, zaburzenia zachowania i perseweracje ruchowe.
Przebieg choroby jest dość szybki, w zaawansowanym stadium, średnio 5 lat od
rozpoznania, pacjent nie może poruszać się samodzielnie, a mowa staje się niezrozumiała.
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Neuropatologia polega na występowaniu patologicznie ufosforylowanego białka
tau w neuronach i komórkach glejowych jąder podstawy i pnia mózgu. Białko tau
w warunkach fizjologicznych bierze udział w komórkowym transporcie aktywnym. PSP zalicza się do tauopatii, podobnie jak choroba Alzheimera, otępienie
czołowo-skroniowe czy zwyrodnienie korowo-podstawne.
Zwyrodnienie korowo-podstawne = Corticobasal Degeneration (CBD)
Patologia obejmuje zwyrodnienie neuronów kory i struktur podkorowych, głównie płatów czołowych i ciemieniowych oraz istoty czarnej i prążkowia. Stwierdza
się nadmierne gromadzenie białka tau.
Objawy pojawiają się po 50 roku życia jako zespół parkinsonowski i apraksja.
Charakterystyczne jest występowanie asymetrycznych objawów, dotyczących na
początku zwykle jednej kończyny górnej, z utrzymywaniem się asymetrii w dalszym przebiegu choroby. Narastająca apraksja przy współistnieniu objawów parkinsonowskich daje niesprawność kończyny. Jeśli zaburzenia dotyczą kończyn
dolnych prowadzą do istotnych zaburzeń chodu. Charakterystyczny jest również
objaw obcej ręki. Apraksja oczna powoduje zaburzenia gałkoruchowe. Otępienie
może pojawić się na każdym etapie choroby, ma charakter czołowo-skroniowy.
Przebieg choroby jest postępujący, prowadzi do unieruchomienia pacjenta..
4.

Otępienie z ciałami Lewy’ego = Dementia with Lewy Bodies (DLB)
Głównymi objawami są otępienie, parkinsonizm i charakterystyczne zaburzenia
neuropsychiatryczne, takie jak halucynacje, lęki, urojenia, występujące ze zmiennym nasileniem. Objawy parkinsonowskie są symetryczne, a ich wystąpienie jest
poprzedzone otępieniem. Zaburzenia pamięci nie zawsze są opisywane we wczesnym okresie choroby. Często jako pierwsze występują objawy psychotyczne pod
postacią wyraźnych i szczegółowych halucynacji – zwykle wzrokowych, urojeń,
mylnego rozpoznawania osób. Charakterystyczne jest zmienne nasilenie zaburzeń funkcji poznawczych ze zmiennością uwagi i czuwania.
Prawidłowe rozpoznanie choroby Parkinsona i włączenie odpowiedniego leczenia wpływa przede wszystkim na jakość życia chorych. Przebieg choroby jest
postępujący, zdecydowana większość chorych z upływem czasu wymaga coraz
większej pomocy i zaangażowania ze strony opiekunów, jednakże niektórzy
pacjenci nawet po wielu latach od rozpoznania pozostają samodzielni.

OTĘPIENIE
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje otępienie jako zespół objawów, do których
należą zaburzenia wyższych funkcji korowych z towarzyszącymi zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania i motywacji.
Zaburzenia te są nasilone w stopniu utrudniającym pracę zawodową lub funkcjonowanie społeczne.
Zespoły otępienne można podzielić ze względu na etiologię na:
I.
Zwyrodnieniowe:
ʱʱ choroba Alzheimera,
ʱʱ otępienie czołowo-skroniowe,
ʱʱ choroba Parkinsona,
ʱʱ otępienie z ciałkami Lewy’ego.
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II.

Naczyniopochodne

III.

Zakaźne:

IV.

ʱʱ

choroby prionowe: choroba Creutzfelda-Jakoba,

ʱʱ

otępienie w przebiegu AIDS.

Metaboliczne

CHOROBA ALZHEIMERA

lek. med. Martyna Jurek-Krawiec

Najczęstszą przyczyną otępienia w krajach europejskich jest choroba Alzheimera.
Dotyczy nawet do 10% ludzi w wieku powyżej 65 roku życia, a zapadalność rośnie
z wiekiem i dotyczy 30-40% osób w wieku 85 lat.
Jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, objawia się postępującym deficytem funkcji
poznawczych, zwłaszcza pamięci. Prowadzi do ograniczenia samodzielności w zakresie
czynności codziennych, pogorszenia jakości życia.
Neuropatologia
Choroba Alzheimera jest amyloidozą, co oznacza odkładanie się w mózgu β-amyloidu,
występuje również wewnątrzkomórkowe zwyrodnienie neurofibrylarne. Amyloid
odkłada się wokół naczyń mózgowych i oponowych oraz w istocie szarej, zlewając
się i tworząc amyloidowe płytki starcze. Zwyrodnienie neurofibrylarne przejawia się
wewnątrzkomórkową obecnością agregatów białka tau uformowanych w podwójnie
skręcone włókienka. Białko tau związane jest z mikrotubulami, utrzymuje strukturę
neuronów i bierze udział w transporcie wewnątrzneuronalnym. W chorobie Alzheimera
dochodzi do hiperfosforylacji białka tau, a w płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdza
się jego zwiększone stężenie. β-amyloid stymuluje apoptozę komórkową, natomiast
zwyrodnienie neurofibrylarne spowalnia transport i metabolizm neuronalny, skutkiem czego jest śmierć komórki. Zanik neuronów jest szczególnie nasilony w układzie
limbicznym, obejmując hipokamp i okolicę okołohipokampalną oraz jądro Meynerta
i jądro migdałowate, rozszerzając się w dalszym przebiegu na całą korę mózgową.
Zmiany te są szczególnie nasilone w płatach czołowych, ciemieniowych i skroniowych.
Obumieranie neuronów jąder przodomózgowia, których aksony dochodzą do hipokampa i kory skroniowej, upośledza przekaźnictwo cholinergiczne. W okresie początkowym choroby zauważalny jest spadek wydzielania acetylocholiny, w dalszym okresie
dochodzi do jej zmniejszonego wychwytu, a w kolejnym do uszkodzenia i zmniejszenia ilości receptorów w części postsynaptycznej.
Czynniki ryzyka
1.

Podstawy genetyczne. Opisano rodziny, w których występuje postać choroby
o dziedziczeniu autosomalnym dominującym. Mutacje genów kodujących białko
prekursorowe amyloidu (APP) oraz presenilinę 1 (PSEN1) i presenilinę 2 (PSEN2)
prowadzą do wystąpienia choroby. Jest to podłoże około 15% przypadków choroby Alzheimera.
W około 20% przypadków czynnikiem ryzyka jest nosicielstwo przynajmniej jednego allelu genu dla APOE, czyli apolipoproteiny E.
Gen dla APOE jest nazywany genem skłonności do wystąpienia choroby, ponieważ obecność allelu epsylion 4 nie zawsze prowadzi do wystąpienia choroby.

2.

Wiek – jest najważniejszym niegenetycznym czynnikiem ryzyka w chorobie
Alzheimera. Przed 65. rokiem życia choruje zaledwie 1%, około 5-10% osób w 65.
roku życia i około 30-40% po 85. roku życia.

3.

Płeć – częściej chorują kobiety.

4.

Edukacja – badania wykazują związek pomiędzy niskim poziomem formalnego
wykształcenia a zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera. Jest to
związane z poziomem rezerwy mózgowej i plastycznością mózgu, opisywane zjawisko jest bardziej zaznaczone u kobiet.

5.

Przebyty poważny uraz głowy zwiększa ryzyko wystąpienia otępienia.

Przebieg choroby
Podstawowym objawem choroby Alzheimera są zaburzenia pamięci.
Pamięć deklaratywna obejmuje pamięć zdarzeń i faktów. Dzieli się na krótkotrwałą,
która jako pierwsza ulega uszkodzeniu w chorobie Alzheimera, i długotrwałą. W tworzenie pamięci zaangażowany jest hipokamp i struktury otaczające bruzdę węchową,
które już we wczesnych stadiach choroby objęte są procesem zwyrodnienia.
Pamięć proceduralna dotyczy nabytych umiejętności, jej powstanie wymaga ćwiczeń,
ale pewne umiejętności, jak na przykład jazda na rowerze, pozostają na całe życie.
W chorobie Alzheimera pamięć proceduralna długo pozostaje niezaburzona.
Z czasem zaburzenia pamięci nasilają się, obejmują zaburzenia oceny sytuacji, planowania. Stopniowo pojawiają się zaburzenia mowy o charakterze afatycznym, kiedy
zauważalne staje się zubożenie słownictwa, pogorszenie fluencji mowy, w dalszym
okresie dołączają się trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu. Zaburzenia orientacji
przestrzennej utrudniają poruszanie się, aż do wystąpienia apraksji, kiedy utrudnione
bądź niemożliwe staje się korzystanie z urządzeń domowych, samodzielne ubieranie
się i jedzenie. Występuje ograniczona kontrola zwieraczy.
W późnym okresie pojawia się prozopagnozja, czyli nieumiejętność identyfikacji twarzy. Pamięć ograniczona jest jedynie do własnej osoby, choć często nawet podstawowe
dane, takie jak nazwisko czy data urodzenia, są zapominane. Zaburzenia mowy mogą
być nasilone do mutyzmu akinetycznego, a apraksja może obejmować takie czynności,
jak żucie i połykanie. Pacjent staje się całkowicie zależny od opiekuna.
W każdym okresie choroby Alzheimera mogą pojawić się zaburzenia zachowania obejmujące zaburzenia psychotyczne pod postacią urojeń, pobudzenie i agresja. Charakterystyczne są zaburzenia ruchowe, takie jak wędrowanie bez celu oraz zaburzenia snu
i zmiany osobowości.
Diagnostyka
Badania psychologiczne, obrazowe i neuropatologiczne pozwalają na wyodrębnienie
trzech poziomów pewności co do rozpoznania. Pewne rozpoznanie jest możliwe jedynie po potwierdzeniu badaniem sekcyjnym. Prawdopodobną chorobę Alzheimera rozpoznaje się po wykluczeniu chorób współistniejących, mogących ograniczać funkcje
poznawcze. Rozpoznanie możliwej choroby Alzheimera stawiane jest przy współistnieniu otępienia z chorobą, która może się do niego przyczyniać.
Badania laboratoryjne mają charakter pomocniczy, służą do wykluczenia otępienia
wynikającego z innych chorób ogólnoustrojowych.
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Konieczne jest wykonanie badania obrazowego, którego celem jest wykluczenie
innych przyczyn otępienia: zmian naczyniopochodnych czy stanów potencjalnie
odwracalnych, takich jak guz mózgu, przewlekły krwiak podtwardówkowy. Badanie
obrazowe jest wykorzystywane w diagnostyce różnicowej rodzajów otępienia.
Leczenie

lek. med. Martyna Jurek-Krawiec

Nie istnieje leczenie przyczynowe, a stosowane leczenie objawowe przynosi jedynie
umiarkowane efekty.
1.

Wiodącymi lekami są obecnie inhibitory cholinoesterazy, które wstrzymują rozkład acetylocholiny, prowadząc do stymulacji receptora cholinergicznego. Podaje
się maksymalną dobrze tolerowaną dawkę leku, efekt leczenia monitorowany jest
poprzez wystandaryzowane testy, np. Mini Mental State Examination.

2.

Antagoniści receptorów N-metylo-D-asparginianowych, których działanie polega
na ochronie komórek nerwowych przed toksycznym działaniem β-amyloidu.

3.

Leki psychotropowe są często stosowane w celu łagodzenia objawów psychotycznych często występujących w chorobie Alzheimera.

OTĘPIENIE NACZYNIOWE
Jest drugim najczęściej rozpoznawanym rodzajem otępienia. Rozwija się bezpośrednio
po udarze u 20% chorych, u kolejnych 5% w dalszym okresie po zachorowaniu. Kolejne
udary zwiększają ryzyko wystąpienia otępienia.
Objawia się nasilonymi, w stopniu utrudniającym codzienne funkcjonowanie, zaburzeniami pamięci oraz innych funkcji poznawczych, takich jak orientacja, myślenie abstrakcyjne czy zdolności wzrokowo-przestrzenne.
Na podstawie obrazu klinicznego można wyodrębnić kilka podtypów otępienia naczyniopochodnego:
1.

Postać korowa, z wyraźnymi objawami piramidowymi po przebytych udarach
i nagłym początku. Skokowo postępujące objawy otępienia wiążą się z kolejnymi
epizodami udarowymi.

2.

Postać podkorowa ze zmianami zlokalizowanymi głównie w istocie białej
i wyraźnymi objawami rzekomoopuszkowymi, zaburzeniami emocjonalnymi
i czołowymi zaburzeniami zachowania oraz słabiej wyrażonymi objawami piramidowymi i zaburzeniami pamięci. Objawy wywołane są uszkodzeniem połączeń
czołowo-podkorowych przez zawały lakunarne.

3.

CADASIL – Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts
and Leukoencephalopathy, mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia
z udarami podkorowymi i leukoencefalopatią. Choroba jest uwarunkowana
genetycznie i wynika z mutacji genowej na chromosomie 19. Objawy otępienne
pojawiają się w po 20 roku życia, ponadto stwierdza się zespół rzekomoopuszkowy, zaburzenia emocjonalne i obustronne objawy piramidowe. W badaniach
obrazowych można uwidocznić liczne podkorowe ogniska niedokrwienne.

Profilaktyka wtórna udaru mózgu jest przyjętym sposobem leczenia w otępieniu naczyniopochodnym, jednakże rokowania są gorsze niż w innych postaciach otępienia.
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Nazywane w przeszłości chorobą Picka, objawia się zmianą osobowości i zaburzeniami
mowy przy początkowym braku istotnych zaburzeń pamięci, czemu czasami towarzyszą objawy pozapiramidowe. W klasycznej chorobie Picka charakterystyczna jest obecność komórek Picka, czyli obrzmiałych neuronów oraz śródcytoplazmatycznych ciałek
Picka, w skład których wchodzi białko tau w nieprawidłowej formie. Zmiany są najbardziej nasilone w korze czołowej i w obrębie zakrętu zębatego hipokampa. Istnieje
odmiana otępienia czołowo-skroniowego bez obecności komórek Picka, z występowaniem wakuolizacji powierzchniowych warstw kory mózgowej.
Przebieg choroby
Początek przypada na 6.-8. dekadę życia. Manifestuje się zaburzeniami zachowań społecznych, odhamowaniem, zaburzeniami osobowości obejmującymi również upodobania dietetyczne czy tryb życia. Obserwowane jest również zaniedbywanie higieny.
Pamięć i orientacja wzrokowo-przestrzenna jest dość dobrze zachowana. W późniejszym okresie dołączają się nietrzymanie moczu i zaburzenia parkinsonowskie. Opisywane objawy, przy istniejącym braku poczucia choroby, wymagają opieki osób drugich
już we wczesnym okresie choroby.
W badaniach obrazowych można uwidocznić zanik korowy płatów czołowych i skroniowych oraz poszerzenie rogów przednich komór.
CHOROBY ZAKAŹNE
Rzadko rozpoznawane choroby prionowe są prowadzącymi do zgonu chorobami neurodegeneracyjnymi przebiegającymi z otępieniem. Najczęstszą z nich jest choroba
Creutzfeldta-Jakoba z postępującym otępieniem, miokloniami, objawami piramidowymi, pozapiramidowymi bądź móżdżkowymi. Charakterystyczny jest zapis badania
EEG z periodycznym występowaniem fal ostrych. Przebieg choroby jest zwykle szybki
i prowadzi do zgonu w ciągu pierwszego roku. W badaniu histopatologicznym stwierdza się zwyrodnienie gąbczaste z ubytkiem neuronów.
Zespół otępienny pojawiający się w okresie pełnoobjawowego AIDS, zwykle poprzedza inne objawy neurologiczne. Występują zaburzenia pamięci oraz spowolnienie psychoruchowe.
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Rola samorządu zawodowego
pielęgniarek i położnych
w dobie zmian demograficznych
i epidemiologicznych społeczeństwa
polskiego
Zawody pielęgniarki i położnej są zawodami medycznymi wymagającymi określonego zakresu wiedzy i umiejętności wykonywanych systematycznie stanowiących
podstawę zajmowania określonego miejsca w strukturze społecznej. Rola zawodowa,
którą przyjmują pielęgniarki i położne ma szczególny charakter, ponieważ podmiotem
działania zawodowego przedstawicieli tych zawodów jest człowiek zdrowy lub chory,
w różnym wieku, miejscu nauki, zamieszkania i przebywania. Cele i zadania przypisywane pielęgniarkom i położnym, pozycja i oczekiwania społeczne skierowane do
przedstawicieli tych grup zawodowych, stanowią dla nich zobowiązanie do przestrzegania określonych reguł i zasad zarówno w zakresie profesjonalizmu zawodowego jak
i przestrzegania etyki zawodowej. Pielęgniarstwo stanowi, integralną część systemu
opieki zdrowotnej, która w sposób istotny przyczynia się do wypełniania misji i realizowania celów systemu, koncentrując się na działaniach o charakterze opiekuńczym
– pielęgnowaniu. Pielęgniarstwo jako podsystem w systemie ochrony zdrowia posiada
wyodrębnioną strukturę, system kształcenia i doskonalenia pielęgniarek i położnych,
sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu przez pielęgniarki i położne, inspiruje
kierunki badań naukowych, odpowiada za dostosowanie praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Pielęgniarstwo realizuje
określone funkcje i wynikające z nich zadania w zakresie: promocji zdrowia, zapobiegania wypadkom, chorobom i niesprawności, opieki nad osobami zdrowymi, chorymi
i niepełnosprawnymi we wszystkich grupach wiekowych oraz we wszystkich zakładach
opieki zdrowotnej i grupach społecznych, niesienia ulgi w cierpieniu i w czasie umierania, organizowania wsparcia w rodzinie i innych grupach społecznych, współudziału
w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Analizując funkcje, role i zadania
zawodowe realizowane przez pielęgniarki i położne należy wskazać, że istotne znaczenie dla realizacji zawodowego pielęgniarstwa ma kondycja demograficzna i epidemiologiczna społeczeństwa, wobec którego realizowana jest opieka zdrowotna,
pielęgniarska, położnicza.
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Analiza sytuacji demograficznej i epidemiologicznej wskazuje na szereg niekorzystnych zmian w stanie zdrowia, kondycji fizycznej i psychicznej społeczeństw. Istotne
zmiany demograficzne charakteryzują się przede wszystkim spadkiem liczby urodzeń,
małżeństw, przesuwaniem wieku rodzenia w kierunku starszych roczników, zwiększanie się liczby związków nieformalnych i rozwodów, starzeniem się społeczeństwa, co
przejawia się wzrostem liczby ludności powyżej 65 roku życia i więcej. Należy podkreślić, że stały wzrost liczby osób w wieku starszym i podeszłym wobec systematycznie
zmniejszającej się liczby urodzeń, wskazuje na potrzebę rozwijania szeroko rozumianej
opieki geriatrycznej.
Wśród negatywnych zjawisk epidemiologicznych zachodzących w polskim społeczeństwie, podobnie jak w świecie, nasilają się zachorowania na tzw. choroby cywilizacyjne.
Rośnie liczba zachorowań na choroby nowotworowe, choroby serca i układu krążenia,
nerwice, depresje i schorzenia układu nerwowego. Rośnie liczba osób uzależnionych
od tytoniu, alkoholu, narkotyków i innych używek, które prowadzą do degradacji zdrowia a nawet stanowią przyczynę wzrostu liczby zgonów osób w różnym wieku, jednak
z przewagą młodych ludzi. Należy wspomnieć również o wypadkach komunikacyjnych
i innych nagłych zdarzeniach prowadzących do utraty zdrowia i życia. Wszystkie wyżej
omawiane są wskazaniem do rozwijania szeroko rozumianej, kompleksowej opieki
pielęgniarskiej wobec wszystkich grup społecznych. Zadanie to realizują pielęgniarki
i położne, osoby posiadające gruntowne wykształcenie ogólne i specjalistyczne. Znające zagadnienia medycyny, pielęgniarstwa, socjologii, psychologii, a także ekonomiki,
zarządzania i prawa. Współczesne pielęgniarki, położne są odpowiedzialna za planowanie, wykonanie i ocenę opieki pielęgnacyjnej w zakresie zachowania i umacniania
zdrowia, zapobiegania chorobie, pielęgnowania w chorobie i w okresie rehabilitacji.
Pełnią ważną funkcję członka zespołu terapeutycznego, mają możliwość decydowania
o samodzielnym pielęgnowaniu, w którym decydowanie o sprawach dotyczących pielęgnowania pacjenta i środowiska leży w gestii pielęgniarki, położnej, przedstawiciela
samodzielnej dyscypliny, jaką jest pielęgniarstwo.
Pielęgniarki i położne zrzeszone są w samorządzie zawodowym, który jest organizacją
skupiającą w swoich szeregach osoby wykonujące zawód zaufania publicznego. Jest
powoływany na mocy ustawy w celu reprezentowania interesu społecznego i grupy
zawodowej.
Konstytucja RP, art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, „dopuszcza tworzenie samorządów zawodowych w drodze ustawy, jako podmiotów reprezentujących osoby wykonujące
zawód zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych
zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”.
Przytoczony zapis Konstytucji RP stanowi, że samorząd zawodowy dba nie tylko o interesy swoich członków ale również poprzez nadzór nad jakością wykonywania zawodu
i przestrzeganiem zasad etycznych przez swoich członków, samorząd zawodowy
pośrednio reprezentuje interesy społeczne osób wobec, których członkowie samorządu realizują zadania zawodowe.
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został powołany na mocy ustawy z dnia
19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (DZ.U.96.41.178 z późn.
zm.) dla reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tych
zawodów. Realizuje dwa zasadnicze zadania: reprezentuje pielęgniarki i położne oraz
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Aktualnie samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych działa na mocy Ustawy z dnia
1 lipca 2011 r. o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych, który określa organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków.
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, jak już wspomniano wcześniej, reprezentuje interes społeczny. Odbywa się to min. poprzez realizację zadań w zakresie
sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, ustalanie, rozpowszechnianie oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących
na poszczególnych stanowiskach pracy. Działania te gwarantują wszystkim osobom
wobec, których pielęgniarki i położne świadczą swoją działalność zawodową, że otrzymają oni opiekę na możliwie najwyższym poziomie, zgodnie z osiągnięciami współczesnej medycyny i nowoczesnym, holistycznym pielęgnowaniem, realizowaną przez
profesjonalistów o najwyższych kwalifikacjach i nienagannych postawach moralnych.
Współcześnie pielęgniarki, położne w realizacji zadań zawodowych wobec pacjentów
i podopiecznych, stykają się z ogromem różnych trudności natury demograficznej,
epidemiologicznej, ekonomicznej, organizacyjnej i moralnej: z problemami ludzkimi,
nieszczęściami i cierpieniem, dylematami, konfliktami moralnymi.
Samorząd zawodowy poprzez szereg inicjatyw wspiera i wzmacnia działania pielęgniarek i położnych dla dobra zarówno pacjentów i podopiecznych, jak samych przedstawicieli tych zawodów.
Należy wskazać, że olbrzymie znaczenie dla działań na rzecz zapewnienia właściwej
opieki społeczeństwu jest ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy, co stanowi
ochronę pacjentów i podopiecznych oraz pielęgniarek i położnych realizujących zadania zawodowe w podmiotach leczniczych.
Kolejna grupa zadań, jakie realizuje samorząd zawodowy to: współdziałanie w ustalaniu
kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych, obrona godności zawodowej. Nabierają one szczególnego znaczenia
wobec zmian jakie zachodzących w strukturze demograficznej społeczeństwa polskiego jak i wobec zjawisk epidemiologicznych, narastającej liczby zachorowań na tzw.
choroby cywilizacji i niekorzystne zjawiska zdrowotne związane ze starzeniem się społeczeństwa i pogarszanie stanu zdrowia osób starszych i w podeszłym wieku.
Nie bez znaczenia jest zmiana w planowaniu i organizowaniu opieki zdrowotnej w Polsce, finansowaniu świadczeń zdrowotnych, czy wreszcie organizowaniu pracy bezpośrednio na stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych, w środowisku zamieszkania,
przebywania, nauki i pracy osób, wobec których pielęgniarki i położne realizują świadczenia zdrowotne, profesjonalne pielęgnowanie.
Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych uczestnicząc w kreowaniu nowoczesnej opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej uczestniczy, zajmuje stanowiska w sprawach
stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony
zdrowia; edukacji zdrowotna i promocji zdrowia. Znajduje to szczególne odbicie w opi-
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Przejęcie przez samorząd zawodowy kwestii związanych z odpowiedzialnością zawodową pielęgniarek i położnych świadczy o dojrzałości społecznej i profesjonalizmie
oraz poczuciu dużej odpowiedzialności tych grup zawodowych za swoją działalność
zawodową. Jest przejawem dbałości o profesjonalizm zawodowy i dobro pacjenta,
wyrazem dbałości o interes własny i społeczny.
W szczegółowych zadaniach samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
ustawa wskazuje min.: współdziałanie z administracją państwową i publiczną w zakresie kreowania polityki zdrowotne, opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia
zawodowego, prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
opiniowanie programów kształcenia zawodowego.
Reasumując można wskazać, że samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych poprzez
swoje ustawowe zadania reprezentując interes pacjentów i podopiecznych oraz własnych grup zawodowych sprzyja dobremu wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej, wzmacnianiu zdrowia społeczeństwa z uwzględnieniem zmian demograficznych
i epidemiologicznych zachodzących w społeczeństwie polskim.
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