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Szanowni Państwo,
w numerze 2/2015 „Gerontologii Polskiej” pojawiły się błędy w artykule pod tytułem Trudności diagnostyczne zespołu
słabości u chorych geriatrycznych. Doniesienie wstępne autorstwa Joanny Bieniek i Jana Szewieczka.
Początek pierwszego akapitu punktu WYNIKI (str. 49) powinien brzmieć:
Wszyscy badani dotknięci byli więcej niż jedną chorobą – średnio było to 5 różnych chorób lub zespołów chorobowych
(tabela I). Uzyskanie wyników wszystkich 5 kryteriów Fried możliwe było u 50 badanych (50%), w tym 28 kobiet i 22 mężczyzn.
Grupę tę określono jako „diagnostyczną” (D). U dalszych 50 badanych (37 kobiet i 13 mężczyzn) możliwość uzyskania wyników kryteriów Fried była ograniczona – grupę tę określono jako „niediagnostyczną” (ND). W grupie tej 4 spośród 5 wyników
uzyskano u 14 badanych (28%), 3 spośród 5 – u 15 (30%), 2 spośród 5 – u 4 (8%), 1 spośród 5 – u 5 (10%), a żadnego wyniku
nie uzyskano u 12 badanych (24%). Grupę ND charakteryzowała większa średnia wieku, większy odsetek kobiet, częstsze
występowanie otępienia i gorszy stan czynnościowy określony skalami Barthel, IADL oraz MMSE (tabela I).
Za niedopatrzenie serdecznie przepraszamy.
Redakcja

Wspomnienie o dr n. med. Bognie Żakowskiej-Wachelko
Wojciech Pędich
Wiadomość o śmierci Bogny Wachelko przyjąłem z smutkiem. Oto w sposób naturalny i nieuchronny kończą
życie niemal ostatni uczestnicy pionierskiego okresu polskiej gerontologii i geriatrii.
Dr n. med. Bogna Żakowska-Wachelko była jedną z tych osób, które z własnej inicjatywy podejmowały w latach 50. i 60. działania dotyczące zdrowotnej i socjalnej opieki nad osobami w podeszłym wieku. W 1961 roku
z jej inicjatywy i pod jej kierownictwem powstał pierwszy w Polsce szpitalny oddział geriatryczny w Katowicach-Szopienicach, prowadzony przez Nią aż do przejścia na emeryturę. Dr Bogna Wachelko była w tamtych
latach jednym z nielicznych i cenionych geriatrów polskich.
Była człowiekiem uczciwym, mądrym, o silnym charakterze i ustalonych lewicowych poglądach. Prof. Gibiński, o którego się doktoryzowała, zachęcał ja do zrobienia habilitacji. To mogłoby torować Jej karierę naukową. Ale nie miała czasu, bo liczne zobowiązania do działalności społecznej i oświatowej były Jej pasją. Realizowała swoje zainteresowania jako lekarz geriatra, działacz społeczny i oświatowy na Górnym Śląsku oraz
pedagog w dziedzinie geriatrii. Spod jej pióra wyszło wiele ciekawych prac klinicznych (np. publikacje dotyczące roli wolnych rodników w procesie starzenia się, niebezpieczeństwa neuroglikopenii w starszym wieku)
oraz publikacji popularyzujących mało znane wtedy problemy gerontologiczne.
Była autorką lub współautorką kilku podręczników geriatrii, przeznaczonych dla lekarzy praktyków. Miałem
przyjemność wspólnego opracowania z Nią „Podręcznika geriatrii dla lekarzy” (wyd. PZWL 1988) oraz książki „Pacjenci w starszym wieku” (wyd. PZWL 1995). Ostatnia autorska książka dr Bogny Wachelko: „Zarys
medycyny geriatrycznej”, wydana przez PZWL w 2000 roku, jest bardzo cennym podsumowaniem Jej dużego
doświadczenia klinicznego.
Dr Bogna Wachelko przez wiele była inicjatorem i propagatorem gerontologii i geriatrii na Śląsku. W tej
dziedzinie przedstawiała swoje poglądy w licznych artykułach publicystycznych oraz w wystąpieniach publicznych. W latach 80. przeprowadziła badania środowiskowe poświęcone kondycji starych mieszkańców Śląska,
a owocem tych badań było opracowanie koncepcji „ośrodka pomocy geriatrycznej” jako modelu zintegrowanej
placówki opieki środowiskowej nad ludźmi starymi.
Zainteresowanie geriatrią zaowocowało też aktywną działalnością dr Bogny Żakowskiej-Wachelko w Polskim Towarzystwie Gerontologicznym, już od pierwszych lat istnienia Towarzystwa. Na I. zjeździe naukowym
PTG w 1974 roku wygłosiła, wspólnie z Janiną Gerlach, referat „Szpitalny oddział geriatryczny – założenia,
ocena, wnioski”, w którym przedstawiła swoje kilkunastoletnie doświadczenia z pracy w katowickim szpitalu
geriatrycznym.
W następnych latach dr Bogna Wachelko była kilkakrotnie wybierana na członka Zarządu Głównego PTG:
III kadencja (1980-1982), VI kadencja (1989-1993), VII kadencja (1993-1997). Na walnym zjeździe PTG
w uławach 7 czerwca 2001 roku otrzymała tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego „w uznaniu za wieloletnią pracę we Władzach Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, za owocną
działalność dydaktyczną i wkład w rozwój polskiej geriatrii i gerontologii, a także za pionierskie zorganizowanie placówek geriatrycznych na Śląsku.” [cytuję treść dyplomu honorowego].
Z Bogną łączyła mnie wieloletnia przyjaźń i wzajemne zrozumienie. Miło wspominam Jej mieszkanie w Katowicach, tonące w zieleni kwiatów, zawsze gościnne dla przyjaciół. Bogna i jej małżonek, także lekarz, potrafili stworzyć tę szczególną atmosferę spokoju, szczerości i przyjaźni. Bogna powierzała nam wspomnienia
dotyczące jej młodości i zadziwiających niekiedy losów swojej rodziny. Do tego domu i do jego gospodarzy
chciało się częściej powracać.
Pamiętam spotkania z Nią na wielu konferencjach i zjazdach naukowych w Polsce i zagranicą (Hamburg,
Budapeszt) oraz owocną współpracę przy publikacji podręczników geriatrii. Darzyła mnie przyjaźnią, czasami
„szorstką”, ale zawsze prowadzącą do uzgodnienia poglądów.
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W ostatnich latach, po zakończeniu naszej działalności zawodowej, wymienialiśmy z Bogną tylko listy, rzadkie, ale długie. Ta korespondencja zachowała się częściowo. Przytaczam kilka jej fragmentów.
*maj 2009. „Wojtku drogi. Kontynuacja pracy to nie tylko forsa, ale - jak sam zauważyłeś - świadomość
własnej przydatności i zachowania pozycji społecznej. Wymyśliłam kiedyś hasło określające „dobrą” starość,
nie zawsze od nas zależną. Oto Hasło Trzech „A”. 1. akceptacja: jesteśmy starzy, w porządku, tak ma być. 2.
adaptacja: w miarę możliwości i upodobań przystosowujemy się do nowych okoliczności. 3. aktywność: taka,
na jaką nas stać. … (Po przejściu na emeryturę) „byłam aktywna, chociaż w mniejszym zakresie. Przyjmowałam pacjentów, publikowałam artykuły do czasopism lekarskich, miałam wykłady dla różnych odbiorców. 75
rok życia przekroczyłam dość nieoczekiwanie. Przesyłam Ci pozdrowienia, do których przyłącza się Maciek.
Bogna”
*15.12.2011. „Droga Bogno. Sprawiłaś mi wielką radość swoim listem (z r. 2009). Piszesz wprawdzie rzadko, ale listy są długie, takie jak lubię… Życzę Tobie i Maćkowi bardzo, bardzo dużo radości w Nowym Roku.
Niech Wam przyniesie same miłe wydarzenia i uchroni przed zmartwieniami. No i żebyś polubiła komputer…
Serdecznie Cię pozdrawiam, Bogno. Wojtek”.
*25.03.2013. „Droga Bogno. Jak ten czas leci! Według mojego archiwum ostatni raz pisałem do Ciebie 15
grudnia 2011 roku. Opóźniająca się wiosna jest dobrą okazją, aby znów trochę pogadać. Nawiązuję do Twojej
definicji starości „Trzy A”. 1. Akceptacja – akceptuję starość; 2. Adaptacja – nie mam innego wyjścia; 3. Aktywność – coraz trudniej. Tak bardzo chciałbym Ciebie spotkać i powspominać stare dobre lata naszej współpracy. Serdecznie życzę Tobie i Maćkowi słońca w wiosenne, chociaż zimne, święta wielkanocne. Ściskam
Cię. Wojtek”.
*10.04.2013. „Wojtku miły. Czytając Twój list zauważyłam, że jest raczej pogodny. Zabawne, bo stopniowo
wymiera pokolenie starych entuzjastów geriatrii, którzy przecierali drogę rozwiązywania problemów starości.
Pytałeś jaką mamy kondycję fizyczną i nastroje psychiczne? …W połowie lutego zostałam wdową. Maciek nie
żyje. To było okropne. … Serdeczności Wojtku, może jeszcze kiedyś napiszę? Bogna”.
*18.04.2013. „Droga Bogno. Szczerze Ci współczuję. Strata osoby, z którą przeżyło się tak wiele lat jest trudna do zniesienia. Maciek był taki miły, spokojny. Pamiętam jak dbał o zielone rośliny w Waszym domu w
Katowicach. Miałem dla Niego wiele przyjaźni i lubiłem Go spotykać u Was. Ale takie jest życie i nieunikniony kres. Rozumiem w pełni bezsens uroczystości pogrzebowych, męczącej obecności tak wielu, zapewne zbyt
wielu, uczestników składających kondolencje. Ale trzeba przez to przejść… Bądź dzielna. Wojtek”.
Nie zdążyliśmy się już spotkać. To smutne.
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Walidacja polskiej wersji skali oceny jakoœci życia
WHOQOL-AGE w populacji osób starszych
Validation of the Polish version of the WHOQOL-AGE
scale in older population
Katarzyna Zawisza, Aleksander Gałaś, Beata Tobiasz-Adamczyk
Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków

Streszczeniet
Wstęp. Skala WHOQOL-AGE jest narzędziem oceniającym jakość życia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów istotnych
dla osób starszych. Cel. Celem pracy była ocena trafności teoretycznej (w tym trafności zbieżnej i różnicowej) polskiej wersji skali WHOQOL-AGE oraz ocena spójności wewnętrznej narzędzia i sposobu funkcjonowania pytań (obecność DIF) w
zależności od płci i wieku respondentów. Materiał i metody. Analizę wykonano w oparciu o dane z badania przekrojowego
Courage in Europe zrealizowanego w reprezentatywnej próbie 1337 osób starszych (65+) z populacji ogólnej całej Polski.
Przeprowadzono analizę konfirmacyjną oraz sprawdzono trafność zbieżną i różnicową wykorzystując współczynnik korelacji Spearmana. Do oceny spójności wewnętrznej skali użyto porządkowy współczynnika alfa Cronbach’a. Obecność różnego
funkcjonowania pytań (DIF) i całego testu (DTF) weryfikowano w oparciu o metodę Raju (differential functioning of items
and test, DFIT). Wyniki. Wyniki analizy konfirmacyjnej potwierdziły lepsze dopasowanie modelu dwuczynnikowego niż jednoczynnikowego. Wysokie współczynniki korelacji skali WHOQOL-AGE ze skalą oceny ogólnego dobrostanu (0,53), jak i
samooceną stanu zdrowia (-0,51) potwierdziły trafność zbieżną. Obserwowane niskie wartości korelacji ze skalą poczucia
samotności (-0,30) oraz ze skalą mierzącą poziom kohezji społecznej (0,15) pokazały jej trafność różnicową. Otrzymane wartość współczynnika alfa dla pierwszej oraz drugiej podskali świadczyły o ich wysokiej spójności wewnętrznej (0,91 i 0,86, odpowiednio). Przeprowadzona analiza DIF w grupach płci i wieku wykazała różne funkcjonowanie kilku pytań skali, co jednak
nie zaburzało funkcjonowania skali jako całości. Wnioski. Podsumowując skala WHOQOL-AGE jest trafnym i rzetelnym narzędziem do oceny jakości życia osób starszych. Analiza parametrów psychometrycznych pokazała, że stworzono wartościowe
narzędzie badawcze, które może być stosowanie w dużych badaniach populacyjnych. (Gerontol Pol 2016; 24: 7-16)
Słowa kluczowe: skala WHOQOL-AGE, jakość życia, osoby starsze, trafność, rzetelność, różne funkcjonowanie pozycji skali
Abstract
Introduction. The WHOQOL-Age scale is an instrument that assesses quality of life by older people. Aim. The study aimed
to examine construct validity, internal consistency and differential item and test functioning (DFIT) of the Polish version of
the WHOQOL-AGE scale. Material i methods. The analysis was performed using data from the cross-sectional study Courage in Europe. In total, 1337 people aged 65 and over from general Polish population were involved. To assess validity
confirmatory factor analysis (CFA) was done, convergent and discriminate validity was assessed by Spearman correlation
coefficients. Internal consistency was assessed by ordered Cronbach’s alpha coefficient. DFIT was evaluated by Raju method across gender and age groups. Results. The CFA results showed better fit of the two-factor than one-factor model.
High values of the correlation coefficients between the WHOQOL-AGE scale and the general well-being scale (0.53), and
with self-rated health status (-0.51) confirmed convergent validity. Poor correlation between the WHOQOL-AGE scale
and the loneliness scale (-0.30) and with the level of social cohesion (0.15) confirmed discriminant validity of the scale.
Values of the Cronbach’s alpha coefficients for the first and the second factor indicated high internal consistency (0.91
and 0.86, respectively). Differential item functioning was observed for a few items with regard to gender and age, at the
same time no differential test functioning was observed between gender and age groups. Conclusions. In conclusion, the
WHOQOL-AGE scale is valid and reliable measurement to assess quality of life by older people. The analysis of psychometric properties and its short and simple construction makes the scale a practical tool for large surveys. (Gerontol Pol
2016; 24: 7-16)
Key words: the WHOQOL-Age scale, quality of life, older people, validity, reliability, differential item functioning
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KATARZYNA ZAWISZA I IN.

Wstęp
Rozwijana od lat siedemdziesiątych XX wieku koncepcja jakości życia przez blisko dwadzieścia lat była
przedmiotem licznych rozważań teoretycznych, koncentrujących się przede wszystkim na próbach zdefiniowania tego wielowymiarowego konstruktu, dyskusjach o
roli obiektywnych i subiektywnych wskaźników w określaniu jej poszczególnych wymiarów, a także na ustaleniach kto powinien tę jakość życia oceniać. Następnym
etapem były próby wypracowania narzędzi badawczych
pozwalających na uniwersalną ocenę jakości życia lub
ocenę jakości życia uwarunkowaną stanem zdrowia,
w zależności od określonych wyznaczników wynikających z przebytych lub aktualnych chorób lub niepełnosprawności. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku
wiele wątpliwości zostało ostatecznie rozstrzygniętych,
przede wszystkim dzięki pracy Grupy powołanej przez
World Health Organization, której zadaniem było sprecyzowanie wymiarów jakości życia i wypracowanie
wspólnej definicji, która pozwalałaby na porównanie
wyników badań pochodzących z różnych krajów. Prace
tej grupy doprowadziły do zdefiniowania jakości życia
jako „indywidualnej percepcji przez jednostki ich pozycji w życiu w kontekście kultury i systemu wartości,
w którym jednostki żyją i w relacji do ich zadań, oczekiwań, standardów i zainteresowań”. Takie szerokie ujęcie
oznacza kompleksową samoocenę przez jednostkę stanu
zdrowia fizycznego, stanu psychicznego, poziomu samodzielności/niezależności, osobistych wierzeń, interakcji społecznych i relacji ze środowiskiem [1].
Gerontologia była jedną z pierwszych dziedzin, która
skierowała swoje zainteresowanie w stronę koncepcji jakości życia, adaptując na swój użytek wielowymiarową
ocenę stanu zdrowia osób starszych.
Prowadzone w wielu krajach badania nad różnymi
aspektami jakości życia osób starszych, wielokrotnie odwoływały się do odmiennych instrumentów, pozwalających na pomiar poszczególnych aspektów jakości życia.
Nie mniej specyfika zmian zachodzących wraz z procesem starzenia się tak w wymiarze kondycji fizycznej jak
i w sferze aktywności psychospołecznej, potwierdziła
konieczność wypracowania specyficznych skal służących ocenie jakości życia w wieku starszym.
Powstałe nowe skale będące odpowiedzią na zapotrzebowanie badania jakości życia osób starszych, takie jak
WHOQOL-OLD, Elderly Quality of Life Index (EQOLI) i the Quality of Life Scale for Elderly (QOLS-E) [24]. Skala WHOQOL-AGE jest wynikiem analizowania
przydatności poszczególnych wymiarów skal WHOQOL – 100 i WHOQOL-BREF w odniesieniu do badania osób starszych.
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1

Utworzenie nowej skali wymaga oceny własności psychometrycznych powstałego narzędzia: trafności tzn.
czy skala mierzy tę cechę, którą w zamyśle miała mierzyć oraz rzetelności tj. stopnia, w jakim wynik uzyskany na danej skali odzwierciedla poziom mierzonej cechy
u danej osoby, a nie wpływ czynników losowych. Trafność skali należało ocenić poprzez odwołanie się do trafności treściowej, kryterialnej i teoretycznej [5].
Trafność treściowa dotyczy stopnia, w jakim autorytety z danej dziedziny zgadzają się, że wybrany zestaw
pytań uwzględnia wszystkie aspekty wymagane do oceny danego konstruktu zgodnie z przyjętą teorią. Trafność
kryterialna ocenia na ile dane narzędzie daje wyniki
zgodne (koreluje) z innym narzędziem, które uznawane
jest za odpowiednie do mierzenia określonego konstruktu (w sytuacji optymalnej stanowi „złoty standard”).
Natomiast trafność teoretyczna uważana jest za najważniejszą i odnosi się ona do oceny związku między narzędziem pomiarowym a konstruktem teoretycznym. Pod
pojęciem konstruktu (w tym przypadku jakości życia
osób starszych) rozumiemy pojęcie, które zostało zdefiniowane zgodnie z obowiązującą teorią, a którego nie
można zmierzyć w sposób bezpośredni [6].
Weryfikacja rzetelności narzędzia dokonywana jest
najczęściej przez analizę spójności wewnętrzną danej
skali oraz stabilności (powtarzalności) pomiaru. Rzetelność można potraktować jako miarę dokładności pomiaru dokonywanego za pomocą danej skali [5].
Jednym z niedocenianych, a istotnych elementów
walidacji jest weryfikacja czy różnice w poziomie skali między badanymi grupami wynikają z różnic w nasileniu badanej cechy (np. rzeczywiste różnice w jakości
życia między mężczyznami a kobietami), czy też spowodowane są one różnym rozumieniem tego samego
pytania. Druga z sytuacji może zaistnieć wówczas, kiedy osoby o tym samym nasileniu cechy odpowiadają w inny sposób, ponieważ inaczej rozumieją to samo
pytanie (pozycję skali), co określa się zróżnicowanym
funkcjonowaniem pozycji testowej (differential item
functioning, DIF). Sytuacja taka, gdy przy tym samym
poziomie cechy prawdopodobieństwo udzielenia odpowiedzi na pytanie skali jest inne w zależności od specyficznej grupy respondentów (np. kobiet i mężczyzn) [7].
Celem prezentowanej analizy jest ocena wybranych
aspektów trafności teoretycznej (w tym trafności zbieżnej i różnicowej) polskiej wersji skali WHOQOL-AGE
w grupie osób starszych (65+). Dodatkowo oceniono
spójność wewnętrzną narzędzia oraz sposób funkcjonowania pytań (obecność DIF) w zależności od płci i wieku respondentów.
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Materiał i metody
Na potrzeby prezentowanej analizy wykorzystano wyniki uzyskane w przekrojowym Wieloośrodkowym badaniu nad procesem starzenia się w Europie (COURAGE in Europe), realizowanym w latach 2009-2012 [8].
W Polsce próbę reprezentatywną dla populacji ogólnej
osób dorosłych (18+) wybrano według systemu wiązkowego w losowaniu warstwowym i proporcjonalnym,
z nadreprezentacją osób w wieku 50-79 i 80+. Wywiady
były zbierane w domach respondentów przez przeszkolonych ankieterów przy użyciu komputerów (technika
CAPI). Osoby objęte badaniami w sposób świadomy
wyraziły zgodę na uczestnictwo w tych badaniach.
Uzyskano dane od 66,5% respondentów objętych planem badania, tj. od 4071 osób, wśród których 1445 osób
było w wieku starszym (65+). Z grupy tej wykluczono
108 osób, dla których wywiady przeprowadzono z respondentem zastępczym. Ostatecznie do analizy włączono 1337 osób w wieku 65 lat i starszych
Ustrukturyzowany kwestionariusz zawierał pytania
opisujące podstawowe dane społeczno-demograficzne,
takie jak: płeć, miejsce zamieszkania (miasto, wieś),
wiek, wykształcenie i stan cywilny; zawierał również
pytania dotyczące oceny stanu zdrowia, stylu życia, korzystania z opieki medycznej, sieci społecznych, środowiska zamieszkania oraz jakości życia, oraz następujące
skale pomiarowe:
Skalę oceny jakości życia WHOQOL-AGE: oryginalną skalę powstałą w wersji anglojęzycznej. Do badań
na terenie Polski przeprowadzono adaptację kulturową skali zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO). Wykonano dwa niezależne tłumaczenia na język polski, a otrzymane wersje porównano
pod względem treściowym i znaczeniowym, kolejny
krok oznaczał przetłumaczenie wersji polskojęzycznej
wsteczne na język angielski i porównanie otrzymanej
wersji z wersją pierwotną. Polską wersję skali WHOQOL-AGE zamieszczono w tabeli I. Skala WHOQOL-AGE ocenia konstrukt jakości życia za pomocą 13 pytań (items) [9].
Konstruując pierwotną skalę WHOQOL-AGE wykorzystano zarówno klasyczną teorię testów (classical test
theory, CTT), jak i teorię odpowiedzi na pozycje testu
(item response theory, IRT). W ramach CTT przeprowadzono analizę eksploracyjną na próbie 5285 osób i konfirmacyjną na próbie 2280 osób dla grupy wiekowej 50+
oraz odpowiednio na próbach liczących 1708 i 714 osób
dla grupy w wieku 18-49 lat z trzech krajów Finlandii,
Polski i Hiszpanii. Otrzymano hierarchiczną strukturę skali, z jednym czynnikiem drugiego rzędu i dwoma
czynnikami pierwszego rzędu. Pierwszy czynnik składał
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się z pytań od P1 do P8, w skład drugiego wchodziły pytania od P9 do P13 oraz P1.
Otrzymana skala cechowała się do wysoką spójnością
wewnętrzna (współczynnik alfa Cronbach’a wynosił
0,89 dla pierwszego czynnika i 0,85 dla drugiego). Ponadto potwierdzono trafność zbieżną i różnicową oceniając siłę korelacji wyniku skali ze skalą EUROHIS-QOL i skróconą wersją skali WHOQOL-OLD (wersja
1) oraz oceną ogólnej satysfakcji z życia i oceną dobrostanu psychicznego w oparciu o Metodę Rekonstrukcji
Dnia (Day Reconstruction Method) [10].
Końcowy wynik powstaje jako średnia arytmetyczna
dwóch podskal, które obliczamy według następujących
wzorów:

Skala określa poziom jakości życia w wartościach od
0 do 100 [9].
Samoocenę stanu zdrowia oceniono za pomocą pytania: Ogólnie rzecz biorąc, jak ocenił(a)by Pan/i dzisiaj
swoje zdrowie? Wykorzystano pięciopunktową skalę
odpowiedzi, gdzie wartość 1 oznaczała bardzo dobre
zdrowie, a wartość 5 – bardzo złe.
Skalę oceny ogólnego dobrostanu – Drabina Cantrila, tj. skalę wizualną, przedstawioną w formie drabiny ze
szczeblami numerowanymi od 0 na dole do 10 na górze.
Wierzchołek drabiny oznacza najlepsze życie, a dół najgorsze, jakie respondent sobie wyobraża. Osoba badana
ma wskazać, w którym miejscu na drabinie znajduje się
w obecnym momencie.
Skalę mierzącą poziom samotności (The UCLA
Loneliness Scale). Jest to skala składająca się z trzech
pytań dotyczących uczuć towarzyszących osobie badanej ((Jak często brakowało Panu/i towarzystwa innych
osób?; Jak często czuł/a się Pan/i odrzucony/a?; Jak
często czuł/a się Pan/i odizolowany/a od innych?), ze
skalą odpowiedzi od 1 – rzadko kiedy, 2 – czasami, 3 –
często [11]. Wyniki przekodowano do zakresu od 0 do
100 punktów, gdzie wyższe wartości oznaczają większe
poczucie samotności.
Skalę oceniającą poziom kohezji społecznej utworzoną jako wynik analizy czynnikowej wykonanej dla
pięciu pytań. Dotyczyły one zaufania do większości ludzi (pytanie ze skalą odpowiedzi 1 – można zaufać, 2 –
trzeba być ostrożnym) i czterema pytaniami odnoszącymi się do stopnia zaufania do ludzi z sąsiedztwa, współpracowników, osób obcych oraz członków rodziny (pyGERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1
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tania z pięciostopniową skalą odpowiedzi typu Likerta
od 1 – tak, w bardzo dużym stopniu do 5 – w bardzo małym stopniu). Wyniki zostały przeskalowane do zakresu
od 0 do 100 punktów, gdzie wyższe wartości oznaczają
wyższy poziom kohezji społecznej.

Analiza statystyczna
Ponieważ celem badania było określenie parametrów
psychometrycznych polskiej wersji narzędzia stworzonego przez projekt COURAGE in Europe w oparciu o
teorię zaproponowaną przez grupę WHOQOL, w ocenie
trafności skali ograniczono się do wykonania konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Została ona przeprowadzona zgodnie z założeniem pierwotnej konstrukcji skali
najpierw dla struktury dwuczynnikowej, gdzie pierwszy
czynnik składał się z pytań od P1 do P8, drugi stanowiły pytania od P9 do P13 oraz P1, kolejno dla struktury
jednoczynnikowej. Oceniając model w pierwszym kroku
nie brano pod uwagę korelacji między pozycjami skali,
następnie uwzględniono korelacje między pytaniami P3
i P5 oraz pytaniami P9, P10 oraz P11.
Ocenę dopasowania modelu do danych wykonano
w oparciu o wskaźniki Comperative Fit Index (CFI),
Tucker-Lewis Index (TLI) oraz błąd średniokwadratowy
(Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)).
Wartości CFI i TLI wyższe niż 0,90 oraz RMSEA
mniejsze niż 1 świadczą o akceptowalnym dopasowaniu
modelu do danych [12].
Ze względu na typ odpowiedzi według pięciostopniowej skali Likerta analizę rzetelności przeprowadzono
wykorzystując korelacje polichoryczne. W oparciu o nie
obliczono porządkowy współczynnik alfa Cronbach’a
dla skali [13], jego wartość po usunięciu pozycji testowej oraz wartość współczynnika korelacji między danym pytaniem, a sumaryczną wartością skali. Wartości
współczynnika alfa wyższe niż 0,7 świadczą o spójności
wewnętrznej skali [6]. Wartości korelacji pytanie-skala,
świadczącej o mocy dyskryminacyjnej danego pytania
powinny przyjąć wartości wyższe niż 0,3 [14].
Analizę trafności zbieżnej i różnicowej przeprowadzono wykorzystując współczynnik korelacji rho Spearmana. Przyjęto następujące założenia: uzyskanie wysokiej
korelacji między analizowaną skalą WHOQOL-AGE
a skalą oceny ogólnego dobrostanu (drabiną Cantrila)
oraz między skalą WHOQOL-AGE, a samooceną stanu zdrowia. Średnie wartości korelacji spodziewano się
uzyskać między analizowaną skalą a oceną poziomu samotności oraz poziomu kohezji społecznej.
Analiza zróżnicowanego funkcjonowania poszczególnych pozycji skali i całej skali w grupach kobiet i mężczyzn została wykonana według metody Raju (differenGERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1

tial functioning of items and test, DFIT) [15,16]. Jest to
metoda wykorzystująca teorie odpowiedzi na pozycje
testu (item response theory, IRT) i bazuje na obliczaniu
różnicy między polami pod krzywymi charakterystycznymi (item characteristic curves, ICC) danej pozycji
skali, utworzonymi w oparciu o analizę IRT oddzielnie
dla dwóch grup. W metodzie DIF rozpatrujemy dwa
rodzaje wskaźników. Po pierwsze wskaźniki NCDIF
(noncompensatory differential item functioning) oceniają
różne funkcjonowanie pytań w odniesieniu do poziomu
badanej cechy. Wartości NCDIF wykrywają zarówno
jednorodne (uniform), jak i niejednorodne (non-uniform)
funkcjonowanie pytań. Natomiast wskaźniki CDIF
(compensatory differential item functioning) oceniają
różne funkcjonowanie pytań w odniesieniu do poziomu
cechy mierzonej tylko przez te pozycje skali, które nie
wykazywały NCDIF. CDIF mogą przyjmować zarówno
wartości dodatnie, jak i ujemne i po zsumowaniu oceniają funkcjonowanie skali jako całości (wskaźnik DTF).
Ponieważ pytania WHOQOL-AGE były mierzone na
skali politomicznej i wszystkie miały pięciostopniową
skalę odpowiedzi, do oceny DIF wykorzystano greaded
response model (GRM).
Wartości punktów odcięcia dla wskazania istotności
wyliczonych wskaźników przyjęto na podstawie wcześniej przeprowadzonych analiz przez Flowersa i wsp.
[17]; dla pytań z pięciostopniową skalą odpowiedzi
ustalono punkt odcięcia na 0,016, przyjmując za poziom
istotności statystycznej wartość 0,01. Wartość punktu
odcięcia dla wskaźnika różnego funkcjonowania skali
ustalono sumując 13 razy (liczba pozycji skali) wartość
punktu odcięcia dla danego pytania, co w tym przypadku daje wynik równy 0,208; wartość DTF wyższa od
ustalonego punktu odcięcia świadczy o jego istotności.
Analizę wykonano za pomocą programu R z wykorzystaniem pakietu lavaan [18], i pakietu psych. Wartości
NCDIF, CDIF oraz DTF obliczono wykorzystując funkcje lordif i DFIT w ramach pakietu lordif [19].

Wyniki
Średni wiek badanej grupy osób wynosił 76 lat (Odch.
Stand. = 7,3), ponad 60% respondentów stanowiły
kobiety. W 54% byli to mieszkańcy miast; wśród
badanych przeważały osoby z wykształceniem co
najwyżej podstawowym (49,6%). W badanej próbie
46% osób pozostawało w związku małżeńskim, a 43%
było osobami owdowiałymi (tabela II).
W wyniku przeprowadzonej analizy konfirmacyjnej otrzymano następujące parametry dopasowania
modelu: w przypadku dwóch czynników obliczone
parametry pokazały dobroć dopasowania modelu na
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Tabela I. Pytania skali oceny jakości życia WHOQOL-AGE
Table I. Items from the WHOQOL-AGE scale
Chciał(a)bym, aby pomyślał/a Pan/i o swoim życiu w ostatnich dwóch tygodniach. Myśląc o ostatnich dwóch tygodniach…
P1

Jak oceniłby/aby Pan/i swoją jakość życia

Opcje odpowiedzi do pytania P1: 1-bardzo zła; 2-zła; 3-ani zła, ani dobra; 4-dobra; 5-bardzo dobra
P2

Na ile jest Pan/i zadowolony/a z tego, jak funkcjonuje Pana/i słuch, wzrok i inne zmysły?

P3

Na ile jest Pan/i zadowolony/a ze swojego zdrowia?

P4

Na ile jest Pan/i zadowolony/a z siebie?

P5

Na ile jest Pan/i zadowolony/a ze swoich zdolności (możliwości) wykonywania czynności życia codziennego?

P6

Na ile jest Pan/i zadowolony/a ze swoich osobistych relacji?

P7

Na ile jest Pan/i zadowolony/a z warunków w Pana/i miejscu zamieszkania (domu)?

P8

Na ile jest Pan/i zadowolony/a ze sposobu wykorzystania swojego czasu?

Opcje odpowiedzi do pytań od P2 do P8: 1- Bardzo niezadowolony/a; 2- Niezadowolony/a; 3- Ani zadowolony/a ani nie
zadowolony/a; 4- Zadowolony/a; 5- Bardzo zadowolony/a
Poniższe pytania mają na celu ustalenie, na ile w ostatnich dwóch tygodniach spełniały się Pana/i oczekiwania lub był/a
Pan/i w stanie wykonywać pewne rzeczy.
P9

Czy ma Pan/i wystarczającą ilość energii do codziennego życia?

P10

W jakim stopniu jest Pan/i w stanie kontrolować to, co chciałby/aby Pan/i robić?

P11

W jakim stopniu jest Pan/i zadowolony/a z możliwości dalszej realizacji zamierzonych celów?

P12

Czy ma Pan/i wystarczająco dużo pieniędzy na zaspokojenie swoich potrzeb?

P13

Jak wiele satysfakcji (zadowolenia) daje Pani/Panu poczucie bliskiej przyjaźni?

Opcje odpowiedzi do pytań od P9 do P13: 1- Wcale nie; 2- Trochę; 3-Umiarkowanie; 4- W większości; 5- Całkowicie

Tabela II. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanej grupy
Table II. Sociodemographic characteristics of respondents

Wiek

Średnia
(Odch. Stand.)

Mediana (Q1;Q3)

76,1 (7,3)

76,0 (70,0;82,0)

Płeć (Kobiety) n(%)

818 (61,2)

Miejsce zamieszkania (Wieś) n(%)

615 (46,0)

Wykształcenie n(%)
Podstawowe lub niższe

663 (49,6)

Zawodowe

232 (17,4)

Średnie

275 (20,6)

Licencjat lub wyższe

167 (12,5)

Stan cywilny n(%)
Kawaler/panna

70 (5,2)

W związku małżeńskim

621 (46,4)

W związku partnerskim

8 (0,6)

Rozwiedziony/a lub w separacji

62 (4,6)

Wdowa/wdowiec
Ocena ogólnego dobrostanu (drabina Cantrila)
Poziom samotności (The UCLA Loneliness Scale)

576 (43,1)
5,2 (1,7)

5,0 (4,0; 6,0)

17,3 (24,2)

0 (0; 33,3)

Samoocena stanu zdrowia

2,8 (0,8)

3,0 (2,0; 3,0)

Poziom kohezji społecznej

46,9 (15,24)

46,6 (36,2; 55,1)

WHOQOL-AGE – podskala 1

63,3 (15,0)

67,3 (53,8; 75,0)

WHOQOL-AGE – podskala 2

53,9 (17,7)

53,6 (42,9; 66,7)

WHOQOL-AGE

58,6 (14,8)

60,4 (49,5; 69,1)

Odch. Stand. – odchylenie standardowe; Q1-pierwszy kwartyl; Q3-trzeci kwartyl
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Rycina 1. Model strukturalny skali WHOQOL-AGE
Figure 1. Structural model of the WHOQOL-AGE scale

akceptowalnym poziomie: CFI = 0,912, TLI = 0,891,
RMSEA = 0,097 (95%PU = 0,091 – 0,103); po
uwzględnieniu korelacji między pytaniami P3 i P5 oraz
między pytaniami P9, P10 oraz P11, dopasowanie modelu wynosiło: CFI = 0,939, TLI = 0,920, RMSEA=
0,083 (95%PU = 0,077 – 0,089), model strukturalny
przedstawia rycina 1. Wartości parametrów dopasowania analizy konfirmacyjnej dla modelu jednoczynnikowego wyniosły: CFI = 0,796, TLI= 0,755, RMSEA=
0,146 (95%PU = 0,140 – 0,151). Po dopuszczeniu korelacji miedzy pytaniami P3 i P5 oraz P9, P10 oraz P11
dopasowanie modelu było na poziomie: CFI = 0,913,
TLI = 0,889, RMSEA = 0,098 (95%PU = 0,092 –
0,104).
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1

Otrzymana wartość współczynnika alfa dla pierwszej
oraz drugiej podskali świadczy o ich wysokiej spójności
wewnętrznej (0,91 i 0,86, odpowiednio) a usunięcie któregokolwiek z pytań nie powoduje znaczącego wzrostu
tego współczynnika. Uzyskane wartości korelacji miedzy pytaniami a skalą świadczą o wysokiej rzetelności
ocenianego narzędzia (tabela III.)
Wysokie współczynniki korelacji skali WHOQOL-AGE ze skalą oceny ogólnego dobrostanu (0,53), jak
i samooceną stanu zdrowia (-0,51) świadczą o trafności
zbieżnej. Natomiast obserwowane niskie wartości korelacji ze skalą poczucia samotności (-0,30) oraz ze skalą
mierzącą poziom kohezji społecznej (0,15) świadczą o
jej trafności różnicowej.
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Tabela III. Wybrane statystyki opisowe i parametry oceny rzetelności skali
Table III. Descriptive statistics and reliability parameters
Współczynnik korelacji pytanie-skala
dla dwóch podskal
3,43 (0,75)
0,55
0,55
3,37 (0,89)
0,62
3,16 (0,95)
0,74
3,57 (3,33)
0,81
3,33 (0,96)
0,79
3,68 (0,72)
0,76
3,56 (0,78)
0,59
3,81 (0,74)
0,76
3,23 (1,01)
0,77
3,35 (0,97)
0,77
3,13 (0,98)
0,82
2,75 (1,10)
0,56
3,35 (0,95)
0,48
Współczynnik Alfa Cronbach’a
Średnia
(Odch. Stand.)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13

Współczynnik Alfa
Cronbach’a po usunięciu
pytania dla dwóch podskal
0,91
0,86
0,90
0,89
0,89
0,89
0,89
0,90
0,89
0,82
0.82
0.81
0,86
0,87
0,91
0,86

Współczynnik
korelacji
pytanie-skala
0,62
0,63
0,76
0,80
0,84
0,76
0,60
0,75
0,79
0,77
0,80
0,53
0,51

Współczynnik Alfa
Cronbach’a po
usunięciu pytania
0,92
0,92
0,92
0,92
0,91
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,93
0,93
0,93

Odch. Stand. – odchylenie standardowe

Tabela IV. Macierz współczynników korelacji między skalą oceny jakości życia WHOQOL-AGE a innymi skalami.
Współczynniki korelacji rho Spearmana
Table IV. Matrix of correlation coefficients between the WHOQOL-AGE scale and other scales. Spearman’s rho
correlation coefficients
Jakość życia - skala
WHOQOL-AGE - czynnik 1

Jakość życia - skala
WHOQOL-AGE - czynnik 2

Jakość życia - skala
WHOQOL-AGE

Jakość życia (Drabina Cantrila)

0,45

0,48

0,53

Samoocena stanu zdrowia

-0,46

-0,43

-0,51

Poczucie samotności

-0,29

-0,24

-0,30

Poziom kohezji społecznej

0,09

0,17

0,15

Wszystkie zamieszczone w tabeli wartości współczynników korelacji są istotne na poziomie 0,01

Tabela V. Wyniki analizy DFIT dla skali WHOQOL-AGE w grupach płci i wieku
Table V.The results of the DFIT analysis for the WHOQOL-AGE scale in gender and age groups
płeć
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
DTF

CDIF

NCDIF

0,0061
-0,0215
0,0033
0,0071
0,0049
0,0079
0,0015
-0,0009
0,0214
0,0088
-0,0003
0,0578
-0,0063
0,0897

0,0016
0,0055
0,0077
0,0012
0,0010
0,0145*
0,0077
0,0067
0,0180*
0,0015
0,0040
0,0522*
0,0259*

grupy wiekowe (65-79,80+)
CDIF
NCDIF
0,0041
0,1734
-0,0770
-0,016
0,1206
0,0644
-0,0060
-0,0020
0,2904
0,2830
0,2315
-0,0720
0,1315
0,0041

0,0013
0,0293*
0,0079
0,0026
0,0149
0,0045
0,0025
0,0004
0,0760*
0,0796*
0,0513*
0,0139
0,0170*

*wartości NCDIF przewyższające punkt odcięcia
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Kolejno przeprowadzono ocenę DIF w grupach płci
i wieku. Przeprowadzona analiza wykazała obecność
DIF w przypadku płci dla pytań P6, P9, P12 i P13. Pytania wykazujące różne funkcjonowanie, dotyczyły zadowolenia ze osobistych relacji, posiadania wystarczającej
ilości energii do codziennego życia oraz pieniędzy na
zaspokojenie potrzeb.
Analiza DIF dla grup wiekowych pokazała różne
funkcjonowanie w przypadku pytań P2, P9, P10, P11
i P13. Dotyczą one zadowolenia z funkcjonowania zmysłów, wystarczającej ilość energii w codziennym życiu,
poczucia kontroli nad zamierzonymi czynnościami, zadowolenia z możliwości realizacji zamierzonych celów
i zadowolenia z poczucia bliskiej przyjaźni.
Pomimo różnego funkcjonowania kilku pozycji skali
wartość współczynnika DTF była niższa niż 0,208 dla
przedstawionych analiz, co oznacza, że skala jako całość
funkcjonuje podobnie niezależnie od płci i wieku (tabela V).

Dyskusja
Projekt Courage in Europe pozwolił na opracowanie
jednej skali o prostszej konstrukcji biorącej pod uwagę
nie tylko istotne obszary jakości życia populacji ogólnej,
ale przede wszystkim te specyficzne dla populacji osób
starszych. Skala WHOQOL-AGE zawiera pytania skali EUROHIS-QOL (pytania: P1, P3, P4, P5, P6, P7 P9
i P12 z Tabeli I.) oraz obejmuje obszary oceniane w skali WHOQOL-OLD, za wyjątkiem wymiaru śmierci
i umierania. Skala zawiera modyfikacje pytań skróconej
wersji skali WHOQOL-OLD (pytania: P2, P8, P10, P11
i P13 z tabeli I).
Skala WHOQOL-AGE cechuje się dobrymi parametrami trafności i rzetelności. Wykonane analizy w reprezentatywnej dla populacji Polski grupie osób starszych
(65+) uzupełniają ocenę wykonaną przez Caballero
i wsp. Wyniki analizy konfirmacyjnej potwierdzają lepsze dopasowanie modelu dwuczynnikowego i wzrost
parametrów dopasowania przy uwzględnieniu korelacji
między pytaniami P3 i P5 oraz P9, P10 i P11. Wysoką
korelację pytania P3 dotyczącego oceny zadowolenia
ze swojego zdrowia z pytaniem P5 odnoszącym się do
możliwości wykonywania czynności życia codziennego uzasadnia fakt, że dotyczą one podobnych obszarów
związanych z kondycją fizyczną respondentów. W populacji osób starszych właśnie zdrowie jest głównym
czynnikiem warunkującym możliwość wykonywania
określonych czynności w zakresie aktywności dnia codziennego. Wysokie korelacje między pytaniami P9
(pytanie o energię), P10 (pytanie oceniające poziom
autonomii) i P11 (pytanie oceniające wymiar przeszłoGERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1

ści, przyszłości i teraźniejszości), wytłumaczyć można
poczuciem potencjału psychospołecznego badanych.
Świadczy to o przekonaniu badanych o możliwości panowania nad aktualną sytuacją życiową, ale także o podejmowaniu planów na przyszłość co pośrednio może
wskazywać na dobre samopoczucie psychiczne i satysfakcję z życia.
Otrzymane wartości współczynnika alfa Cronbach’a,
świadczące o wysokiej spójności skali, były wyższe niż
wartości tego współczynnika dla skali EUROHIS–QOL
w badaniu uwzględniającym dane z sześciu krajów
z różnych rejonów świata (otrzymano wartości od 0,72
do 0,81) oraz w badaniu przeprowadzanym na populacjach dziesięciu krajów europejskich (od 0,74 do 0,85)
[20,21].
Potwierdzono trafność zbieżną i różnicową narzędzia.
Korelacja między skalą EUROHIS – QOL, a samooceną stanu zdrowia w przypadku analizy wykonanej przez
Rocha i wsp. była słabsza niż w przypadku analizowanej skali (-0,51) i wyniosła -0,42 [21]. Podobna analiza
wykonana przez Schmidt’a w populacji europejskiej
oceniła wartość tej korelacji na poziomie 0,50 [20]. Zależności obserwowane między skalą WHOQOL-AGE
a poziomem ogólnego dobrostanu (drabiną Cantrila)
były nieco słabsze niż wartości korelacji skali WHOQOL-AGE z jednopytaniowa skalą ogólnej satysfakcji
z życia [9] (od 0, 46 do 0,53). Korelacja między poziomem samotności (The Ucla Loneliness Scale ), a skalą
WHOQOL-AGE wyniosła -0,33, w przypadku całej
skali i -0,33 oraz -0,29 dla pierwszej i drugiej podskali.
Dla porównania korelacje między skalą oceny poziomu
samotności, a różnymi wymiarami skali SF-36 wynosiły
od -0,23 dla wymiaru oceniającego poziom ograniczeń
w pełnionych rolach w związku z zaburzeniami zdrowia
fizycznego do -0,45 dla wymiaru funkcjonowania społecznego [22].
Analiza DIF w grupach płci wykazała różnice w przypadku czterech pozycji skali, ale analiza całej skali nie
wykazała różnego znaczenia pytań między grupą kobiet
i mężczyzn. Badanie analizujące DIF względem płci
dla skali EUROHIS – QOL przeprowadzone na grupie
4849 osób dorosłych (36-75 lat) z dziesięciu krajów europejskich (bez Polski) nie wykazało różnic w sposobie
odpowiadania na pozycje skali dla kobiet i mężczyzn o
tym samym poziomie jakości życia [20]. Podobnie DIF
względem płci nie wykazano w przypadku skróconych
wersji skali WHOQOL-OLD [23] oraz w przypadku
pełnej skali WHOQOL-OLD w grupie 424 osób starszych mieszkających w Brazylii [24]. W odniesieniu do
skali EUROHIS-QOL sprawdzanej na populacjach sześciu krajów z różnych rejonów świata wykazała istotny
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DIF dla pytania Jak oceniłby/aby Pan/i swoją jakość życia [21].
Różne funkcjonowanie pytań dotyczących zadowolenia z funkcjonowania zmysłów, wystarczającej ilość
energii w codziennym życiu, poczucia kontroli nad zamierzonymi czynnościami, zadowolenia z możliwości
realizacji zamierzonych celów i zadowolenia z poczucia
bliskiej przyjaźni w grupach wiekowych można tłumaczyć zmniejszającymi się oczekiwaniami osób starszych.
Występowanie DIF dla różnych kategorii wiekowych
obserwowano również dla skali EUROHIS-QOL [21]
oraz wersji skróconej [23] i pełnej skali WHOQOL-OLD (Chachamovich, 2008).
Do mocnych stron badania można zaliczyć uwzględnienie w otrzymanej skali WHOQOL-AGE oceny jakości życia jednocześnie dla populacji ogólnej jak i aspektów typowych dla populacji osób starszych. Do oceny
spójności wewnętrznej oraz oceny DIF wykorzystano
najnowsze techniki analizy (porządkowy współczynnik
alpha Cronbacha, metoda Raju zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testu i testu).

Wnioski
Podsumowując, otrzymana skala WHOQOL-AGE jest
trafnym i rzetelnym narzędziem do oceny jakości życia
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osób starszych, tym samym stworzono wartościowe narzędzie mające zastosowanie w dużych badaniach populacyjnych.
Autorzy wyrażają zgodę na użycie polskiej wersji skali WHOQOL-AGE do celów naukowo-badawczych pod
warunkiem umieszczenia w przypisach odnośników literaturowych do następujących publikacji:
1. Caballero, F.F., Miret, M., Power, M., Chatterji, S.,
Tobiasz-Adamczyk, B., Koskinen, S., et al. (2013). Validation of an instrument to evaluate quality of life in the
aging population: WHOQOL-AGE. Health Qual Life
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2. Zawisza K., Gałaś A., Tobiasz-Adamczyk B. Walidacja polskiej wersji skali oceny jakości życia WHOQOL-AGE w populacji osób starszych. Gerontologia
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Abstract
Introduction. The aging population is one of the major causes of increased demand for medical services provided by
nurses in the home environment. Aim. Assessment of health problems and the care of older people aged 65-75 years
in their living environment. Material and methods. The study involved 101 people in early old age (65-75 years). The
study used diagnostic survey method employing survey techniques. Rated were: functional and instrumental efficiency
(ADI and IADL), mobility and balance (scales NE ADE Index and Tinetti), mental alertness and the occurrence of depression (GDS scales and AMTS). Results. The study of functional capacity for basic activities of daily living (ADL)
and tests of the instrumental efficiency (IADL) showed that the vast majority of respondents (46.5%; n = 47) was moderately incapacitated or partially operational, while 18.8 % (n = 19) respondents were significantly inefficient. Most
of the surveyed elderly were independent. The risk of falls in 16.8% (n = 17) was high and involved more males (p <
0.05). In most patients a correct status in terms of mental capacity - 65.4% (n = 66) was recorded. Disturbances in this
region were significantly associated with later age (p < 0.05). In the assessment of depression, the majority of respondents, 81.1% (n = 82) did not show its symptoms. Conclusions. In the group of seniors remaining in the living environment under the supervision of a community nurse, the most important health problems and care included: numerous
and varied symptoms of disease reported by the elderly, moderate disability functional in terms of activities of daily
living and instrumental fitness in almost half of the respondents, susceptibility to falls in about 29% and a high risk of
falls of about 17%, moderate impairment of mental function in more than 25%. (Gerontol Pol 2016; 24: 17-25)
Key words: the elderly, the family nurse, health problems, nursing problems
Streszczenie
Wstęp. Starzenie się społeczeństwa stanowi jedną z głównych przyczyn powodujących wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne świadczone przez pielęgniarki w środowisku domowym. Cel pracy. Ocena problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych osób starszych w wieku 65-75 lat w ich środowisku zamieszkania. Materiał i metoda. Badaniami objęto 101
osób w okresie wczesnej starości (65-75 r.ż.). W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem
techniki ankiety. Oceniono: sprawność funkcjonalna i instrumentalna (skale ADL i IADL), mobilność i zdolność zachowania równowagi (skale NE ADE Index i TINETTI), sprawność umysłową i występowanie depresji (skale AMTS i
GDS). Wyniki. Badania sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych czynności życia codziennego (ADL) oraz w
teście sprawności instrumentalnej (IADL) wykazały, że zdecydowana większość badanych (46,5%; n = 47) była umiarkowanie niesprawna lub częściowo sprawna, natomiast 18,8% (n = 19) respondentów było znacznie niesprawnych.
Większość badanych osób starszych jest samodzielnych. Ryzyko upadków u 16,8% (n = 17) było wysokie i częściej dotyczyło mężczyzn (p < 0,05). U większości badanych stwierdzono stan prawidłowy w zakresie sprawności umysłowej
- 65,4% (n = 66). Występowanie zaburzeń w tym obszarze było związane z późniejszym wiekiem (p < 0,05). W ocenie
Adres do korespondencji:  Grzegorz Józef Nowicki; Department of Family Medicine and Community Nursing, Chair of Oncology and Environmental
Health, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin; 6, Staszica Str., 20-081 Lublin, Poland  (+48 81) 448 68 10  grzesiek_nowicki@interia.pl
Ó Akademia Medycyny
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występowania depresji, większość badanych, bo aż 81,1% (n = 82) nie przejawiała jej objawów. Wnioski. W badanej
grupie seniorów pozostających w środowisku zamieszkania pod opieką pielęgniarki środowiskowej najistotniejsze problemy zdrowotne i pielęgnacyjne obejmują: liczne i zróżnicowane dolegliwości chorobowe zgłaszane przez osoby starsze, umiarkowaną niesprawność funkcjonalną w zakresie czynności życia codziennego oraz sprawności instrumentalnej
u prawie połowy badanych, skłonności do upadków u około 29% oraz wysokie ryzyko upadków u około 17%, upośledzenie umiarkowane sprawności umysłowej u ponad 25%. (Gerontol Pol 2016; 24: 17-25)
Słowa kluczowe: osoby starsze, pielęgniarka rodzinna, problemy zdrowotne, problemy pielęgnacyjne

Introduction

Aim

Health problems of the elderly, treatment and nursing
of the elderly are in today’s world more current issues.
To help people in older age, there needs to be developed a system of care that clearly identifies the tasks of
doctors, nurses, psychologists, occupational therapists,
physiotherapists, social workers and volunteers [1]. In
developed countries, there are a variety of organizational forms of care for the elderly, which play a significant role, in particular, professionally prepared nurses
who take care of and provide assistance in the natural
environment of seniors’ lives. Various forms of institutional care and social services to support the health
needs of the elderly are also being gradually developed
in Poland. In connection with the growth of the geriatric population, a correct orientation of health policy
and social assistance and the problems of this age group need to be implemented [2]. The aging population
is one of the major causes of increased demand for medical services provided by nurses in the home environment [3].
Furthermore, recent changes in the functioning of
health care in Poland, meaning the restructuring of hospital treatment and, consequently, the elimination of
many departments for the chronically ill, resulted in an
increased demand for nursing services in the structure of primary health care. The best environment for a
person in old age is his home, where he feels safe and
secure, provided that he has a family/ caregivers who
surround them with care and available institutional system reactive to the changing health needs of people in
geriatric age [4].
Health problems and care of the elderly may cause
a progressive decline in the quality of life of seniors,
and may refer to the following functional areas: biological zone (e.g. deficits in standalone making life activity, restriction of mobility, immobility etc.), psychiatric (e.g. mood disorder, depressive disorders, impaired
memory, concentration or low self-esteem) and social
sphere (including loneliness, a sense of social alienation, lack of care on the part of the next of kin, economic problems) [2].

Assessment of health problems and the care of older
people aged 65-75 years in their living environment in
terms of: disease symptoms, functional and instrumental capacity, mobility and balance, mental function and
depression and their analysis, depending on the selected socio-demographic features.
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Methods
The study involved 101 elderly people in early retirement (65-75) in Podkarpackie (in Stalowa Wola - the
urban environment and the nearby rural surroundings)
covered by the nursing care in the home environment.
The criteria for selection of respondents for the research was completed 65 years of age, psychophysical
state allowing testing at home and consent of seniors
to participate in the study. The study used diagnostic
survey method using survey techniques. Research tools
were a questionnaire and standardized Comprehensive
Geriatric Assessment. Problems of nursing care of people over 65 years of age were evaluated in the following areas:

·

Functional and instrumental efficacy

To evaluate the efficiency of the basic activities
of daily living a scale was used (ADL - Activities of
Daily Living), which analyzes the following: bathing,
dressing, using the toilet, moving around, controlling sphincters and food. Two possible answers: were
distinguished “independent” and “dependent”. Each
response “independent” was assigned 1 point, “dependent” 0 points [5]. The maximum number of points,
which may be gained, was 6. The results of ADL were
divided into 3 categories, “disabled persons”, “moderately incapacitated person” and “persons substantially
incapacitated” in the ranges of point 5-6, 3-4, ≤ 2.
To evaluate the complex activities of daily living,
or the instrumental functioning, IADL scale was used
(Instrumental Activities of Daily Living scale Lawton).
The characterization of steps: using your phone to re-
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ach places beyond walking distance, shopping, preparing meals, doing housework, DIY, preparing and
taking medications and managing money. There were
three possible responses concerning the capacity to
perform the operations “without the aid of” - 3 points,
“with help” - 2 points, and “can not perform it” - 1 point. The maximum number of points that you can gather is 24 [5]. IADL scale used by the authors had been
categorized by Fillenbaum et al. [6] The IADL results
were divided into three categories, “seriously dependent,” “moderately dependent”, “almost independent”,
in the ranges respectively of 24-18, 17-10, 9-0 points.

·

Mobility and the ability to maintain balance

Using the Index of Daily Activities Nottingham
(Nottingham Extended ADL Index), in tested seniors,
21 operations were rated in four subscales: mobility,
the kitchen activities, activities associated with running
a household, leisure time activities. Each area was assessed on a scale of 0-3, where a higher score meant
ore independence [6, 7].
Tinetti test was used in order to evaluate the mobility
(in terms of maintaining balance and gait) [8]. The test
result could also facilitate the prediction concerning the
risk of falls in the elderly. The maximum score achieved in the assay is 28 points (16 + 12 from both parts
of the test).

·

Mental efficiency and occurrence of mental
depression

To evaluate the mental state the shortened test of
mental agility by Hodgkinson was used (Abbreviated
Mental Test Score - AMTS). The test contained 10 questions, where the respondent for each correct answer
got 1 point [9]. The maximum number of points was
10. The results of > 6 points should be interpreted as
a “normal state” point interval of 4- 6 as a “moderate
disability” and 0 - 3 points - “severe impairment”.
The occurrence of depressive symptoms was assessed using a 15-point Geriatric Depression Rating Scale
(GDS) created by J. Yesavage. According to the current guidelines adopted, 5 on the GDS scale expresses
a presence of depressive symptoms [10].
The research was voluntary and anonymous. An
environmental health nurse informed seniors verbally
about the aim of the study and how to fill out questionnaires and then consent was obtained. When filling out
the questionnaires the nurse was present to help out
and make any observations concerning senior verifying
the information received. At each stage of the study a
senior had the right to refuse further participation. Im-
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plemented procedure received a positive opinion and
was in line with the Declaration of Helsinki.
The study group consisted of 101 people in the geriatric
age, including 56.4% of seniors (25.7% women, 30.7%
men) were between 65-70 years of age and the remaining
43.6% of the respondents (33.7% women, 9.9% men)
aged 71-75 years of age. Seniors most often declared secondary education (48.5%), primary / vocational (41.6%),
the remaining 19.8% had higher education. More than
half of respondents (53.5%) lived in rural areas and for
46.5% of seniors their place of residence was the city.
Most of the elderly people lived together with the family
(73.3%), including 44.5% of women and 28.7% men.
The results were statistically analyzed. For unrelated
quality characteristics to detect the existence of differences between the groups homogeneity Chi2 test was
used. The level of significance p < 0.05 indicating the
existence of statistically significant differences or relationships.

Results
Symptoms of disease reported by the elderly
Examined older people were invited to provide their symptoms of disease. Experienced symptoms of disease were varied in the study group. Most often there were enumerated: back pain, rapid fatigue, malaise,
increased blood pressure. It should be emphasized that
both the common as well as the other health issues
were much more severe among women (38.6%, 36.6%,
26.7%, 19.8%) than in men (33.7 %, 28.7%, 10.9%,
16.8%) (Figure 1).

Functional and instrumental efficacy among
respondents (the results of ADL and IADL scales)
The study of functional capacity in the basic activities of daily living (ADL) and the test of the instrumental efficiency (IADL), evaluate the ability of the functioning concerning the elderly in the surrounding environment showed that the vast majority of respondents
(46.5%; n = 47) were moderately or partially efficient
in this area, 34.7% (n = 35) are fit subjects or self-reliant, while 18.8% (n = 19) of respondents were significantly inefficient in terms of a dependency in ADL
and IADL. Although, the statistical analysis did not
confirm a significant impact of the analyzed variables
on the seniors’ efficiency in this group (p>0.05), the limited independence was more common in women and
younger people. Significant relationship only applied
to the relationship between the efficiency in terms of
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Figure 1. The symptoms occurring in patients

IADL, and the place of residence (p < 0.05). Partially
independent people and dependent constituted a significantly higher number in the city (respectively 25.7%,
11.9%) than in rural areas (20.8%; 6.9%). Detailed data
is shown in Table I.

Mobility and balance (the results of the
evaluation using scale NE ADL Index and
Tinetti)
Most of the surveyed elderly were independent according to NADAL index. Approximately 10-14% are
incapacitated individuals, who require the assistance of
another person in all analyzed areas in NEADL index.
As it is evident from the calculations, there was no relationship between the variables analyzed and individual NEADL index areas (p>0.05).
The risk of falls, determined by a Tinetti scale, was
low at 54.5% (n = 55) of respondents 28.7% (n = 29)
of seniors were prone to falls, and in 16.8% (n = 17) the risk of falling was high. Statistical analysis did not
confirm a significant impact of either age or place of
residence with an increase in the risk of falls among
patients (p>0.05). Gender was a factor differentiating
exposure to falls among seniors (p < 0.05), both prone to falls and their high risk more often involved men
(15.8%; 8.9%) than women (12.9%; 7,9%). Detailed
data is shown in Table II.
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Mental capacity and the occurrence of depression
(the results of the evaluation on scales AMTS and
GDS)
The majority of respondents scored points describing
good status in the field of mental ability in AMTS test
- 65.4% (n = 66). 25.7% (n = 26) of respondents were
diagnosed with moderate impairment, and 8.9% (n = 9)
patients showed severe impairment of mental ability.
With age, cognitive disorders occurred more commonly in respondents. Moderate impairment more often
involved people aged 71-75 years (14.8%) than 65-70
(10.9%) as well as the serious impairment (respectively: 71-75 years of age - 6.9%; 65-70 years of age - 2%).
In the assessment of depression, the majority of respondents, 81.1% (n = 82) did not exhibit any symptoms, 13.9% (n = 14) had moderate depression, and 5%
(n = 5) - a severe depression. Statistical analysis has
not confirmed a significant influence of age, gender,
place of residence on the incidence of depressive disorders (p>0.05). Detailed data is shown in Table III.

Discussion
Problems that occur in the elderly are associated inevitably with aging and its consequences. With age,
the capacity of the organism deteriorates and increases
incidence of various diseases because elderly people
require special, professional and continuous medical
care, including nursing [11].

Total

Place
of residence

Total

Sex

Total

Age

Country

City

Man

Women

71-75

65-70

Variable

35

34.7

N

%

13

12.9

35

34.7

17

16.8

18

17.8

35

34.7

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

22

16.8

%

21.8

17

N

N

17.8

%

%

18

N

Efficient

46.5

47

27.7

28

20.8

21

46.5

47

17.8

18

28.7

29

46.5

47

18.8

19

27.7

28

Partially
operational

ADL

18.8

19

7.9

8

10.9

11

18.8

19

9.9

10

8.9

9

18.8

19

7.9

8

10.9

11

Significantly
inefficient

100

101

53.5

54

46.5

47

100

101

40.6

41

59.4

60

100

101

43.6

44

56.4

57

Total

> 0.05

> 0.05

> 0.05

p

34.7

35

25.7

26

8.9

9

34.7

35

14.8

15

19.8

20

34.7

35

14.8

15

19.8

20

Independent

46.5

47

20.8

21

25.7

26

46.5

47

14.8

15

31.7

32

46.5

47

20.8

21

25.7

26

Partially independent

IADL

The efficiency of functional and instrumental

Table I. Functional capacity (ADL) and instrumental capacity (IADL) activities of daily living among respondents

18.8

19

6.9

7

11.9

12

18.8

19

10.9

11

7.9

8

18.8

19

7.9

8

10.9

11

Dependent

100

101

53.5

54

46.5

47

100

101

40.6

41

59.4

60

100

101

43.6

44

56.4

57

Total

< 0.05*

> 0.05

> 0.05

p
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37

2
3

4
10
40

1
2
3

33

2
3

5
10
37

1
2
3

7
57

High risk

Total

p

35
15

Low/no risk

57

4

0

57

9
10

1

5

0

57

3

0

57

5
12

1

3

0

N

56.4

6.9

14.9

34.6

56.4

36.6

9.9

5.9

4.0

56.4

32.7

9.9

8.9

4.9

56.4

39.6

9.9

4.0

3.0

56.4

36.6

44

10

14

20

44

17

12

9

6

44

17

9

11

7

44

23

10

6

5

44

22

10

6

6

N

Age

11.9

4.9

3.0

%

65-70

The risk of falling

p

Total

Leisure time activities

p

Total

Running a household

p

Total

Activities in kitchen

p

Total

Mobility

Variable

> 0.05

43.6

9.9

13.9

19.8

> 0.05

43.6

16.8

11.9

8.9

5.9

> 0.05

43.6

16.8

8.9

10.9

6.9

> 0.05

43.6

22.8

9.9

5.9

5.0

> 0.05

43.6

21.8

9.9

5.9

5.9

%

71-75

101

17

29

55

101

54

22

15

10

101

50

19

20

12

101

63

20

10

8

101

59

22

11

9

N

%

100

16.8

28.7

54.5

100

53.5

21.8

14.8

9.9

100

49.5

18.8

19.8

11.9

100

62.3

19.9

9.9

7.9

100

58.4

21.8

10.9

8.9

Total

60

8

13

39

60

36

14

6

4

60

33

9

11

7

60

43

9

5

3

60

38

12

6

4

N

59.4

7.9

12.9

38.6

59.4

35.6

13.9

5.9

4.0

59.4

32.7

8.9

10.9

6.9

59.4

42.6

8.9

5.0

3.0

59.4

37.6

11.9

5.9

4.0

%

Women

Sex

40.6

20.8

9.9

5.0

5.0

%

Man

40.6

19.8

10.9

5.0

5.0

40.6

16.8

9.9

8.9

5.0

40.6

17.8

7.9

8.9

5.9

40.6

8.9

15.8

15.8

< 0.05*

41

9

16

16

> 0.05

41

18

8

9

5

> 0.05

41

17

10

9

5

> 0.05

41

20

11

5

5

> 0.05

41

21

10

5

5

N

Undertaking of the activities: 0 = not at all; 1 = with a help of others; 2 = on his/her own but with difficulties; 3 = on my own with easiness

Mobility and balance assessment

Table II. Assessment of the mobility (NE ADL Index) and balance (Tinetti) among respondents

NE ADL Index
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TINETTI

101

17

29

55

101

34

22

15

10

101

50

19

20

12

101

63

20

10

8

101

59

22

11

9

N

%

100

16.8

28.7

54.5

100

53.5

21.8

14.8

9.9

100

49.5

18.8

19.8

11.9

100

62.3

19.9

9.9

7.9

100

58.4

21.8

10.9

8.9

Total

47

9

11

27

47

26

11

6

4

47

24

10

9

4

47

28

8

6

5

47

25

10

6

6

N

%

46.5

8.9

10.9

26.7

46.5

27.7

10.9

5.9

4.0

46.5

23.8

9.9

8.9

4.0

46.5

27.7

7.9

5.9

5.0

46.5

24.7

9.9

5.9

5.9

54

8

18

28

54

28

11

9

5

54

26

9

11

8

54

35

12

4

3

54

34

12

5

3

N

> 0.05

53.5

7.9

17.8

27.7

> 0.05

53.5

27.7

10.9

8.9

5.9

> 0.05

53.5

25.7

8.9

10.9

7.9

> 0.05

53.5

34.6

11.9

4.0

3.0

> 0.05

53.5

33.7

11.9

4.9

3.0

%

Country

Place of residence
City

101

17

29

55

101

54

22

15

10

101

50

19

20

12

101

63

20

10

8

101

59

22

11

9

N

%

100

16.8

28.7

54.5

100

53.5

21.8

14.8

9.9

100

49.5

18.8

19.8

11.9

100

62.3

19.9

9.9

7.9

100

58.4

21.8

10.9

8.9

Total
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Total

Total

Total

Place of residence

Sex

Age

Country

City

Man

Women

71-75

65-70

Variable

25.7

65.4

11.9

37.6

%

12

38

N

%

26

13.9

27.7

%

66

14

28

N

N

26
25.7

66
65.4

%

9.9

24.7

%

N

10

25

N

16

25.7

65.4

%
15.8

26

66

N

41

14.8

21.8

%

40.6

15

22

N

N

10.9

43.6

%

%

11

44

Moderate
impairment

N

No impairment

AMTS

8.9

9

4.0

4

5.0

5

8.9

9

5.9

6

100

101

53.5

54

46.5

47

100

101

40.6

41

60
65.4

3

100

101

3.0

8.9

9

43.6

44

6.9

56.4

7

57

Total

2.0

2

Severe impairment

> 0.05

> 0.05

< 0.05*

p

81.1

82

47.5

48

33.7

34

81.1

82

34.6

35

47.5

48

81.1

82

31.7

32

49.5

50

depression

No

GDS

13.9

15

4.9

5

8.9

9

13.9

14

4.9

5

8.9

9

13.9

14

8.9

9

5.0

5

Moderate
depression

Mental capacity and the occurrence of depression

Table III. Assessment of mental capacity (AMTS) and signs of depression (GDS) among respondents

5.0

5

1.0

1

4.0

4

5.0

5

2.0

2

3.0

3

5.0

5

3.0

3

2.0

2

Severe
depression

100

101

53.5

54

46.5

47

100

101

40.6

41

59.4

60

100

101

43.6

44

56.4

57

Total

> 0.05

> 0.05

> 0.05

p
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Health issues occurred among all tested seniors, in
greater or lesser severity of disease symptoms, which
affect them when the functional capacity of patients is
taken into account.
The functional efficiency is the ability to be independent from others in terms of everyday activities [12].
Performed tests showed good functional abilities in
basic activities of daily living (ADL) and in terms of
instrumental efficiency (IADL), however, limited self-reliance among women and younger people was noted. It has been observed, however, that in terms of the
instrumental efficiency partially independent or dependent elderly, the greater percentage lives in the city (p
< 0.05). Bujnowska-Fedak et al. [13] obtained similar
results in a study conducted among 289 people aged
over 60 years in the field of functional efficiency. In
the cited study concerning basic activities of daily living (ADL), the vast majority of respondents were efficient, similarly to our study, no differences were observed between age and gender. While the test results
evaluating instrumental efficiency (IADL) indicated a
slight restrictions of efficiency, particularly in the subset of respondents aged 75 years and older. However,
in the study by Borowiak et al. [14] conducted among
1,632 people over the age of 65, residents of the urban
environment showed a higher level of functionality and
instrumental efficacy than seniors in rural areas.
Epidemiological data indicate that among people living in their own homes, the fall is experienced 35%
after the completion of 65 years of age at least once a
year. In the group over 80 years of age this problem is
already 40%, after 90 years of age up to 50%. It is believed, however, that falls occur more often among residents of nursing homes and social care and treatment,
etc. 20% of falls cases result in a serious injury [12]. In
our research, the risk of falls determined on a Tinetti
scale was low in more than 54% of respondents, nearly
29% of seniors had a tendency to falls, while in almost
16% of the respondents fall risk was high.
The initial step of identifying people at risk of falls
should be maintained by environmental nurses who
have the greatest contact with older people in the place
of residence and the opportunity to protect them against serious complications of possible falls [15].
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Our results were focused exclusively on the problems
of health and nursing in the group of seniors under the
care of a community nurse in Podkarpackie region, and
the results of research by Cieslak [16] conducted in a
group of 253 nurses working in the open health care
system in the province of Warsaw show that almost
half (47%) of recipients of their services consisted of
older people who experience health problems and were
in need of treatments. In-depth research on the analysis
of the tasks concerning environmental nurses related to
the needs of older people; on the basis of the results of
focus groups conducted by Zaczyk et al. [17] showing
that the expectations of older people of different public institutions were mainly addressed to community
nurses and concern except for performing instrumental
actions, providing informational support and emotional
one to elderly and the family.

Conclusion
In the study group of seniors remaining in the living
environment under the care of an environmental nurse,
most important health problems include:
· numerous and varied symptoms of disease reported by the elderly
· moderate functional disability in terms of activities of daily living and instrumental performance
in almost half of the respondents
· about 29% prone to falls and approximately 17%
at high risk of falls
· moderate impairment of mental function in more
than 25%, and severe impairment of mental ability at almost 9%, which increased with age of the
respondents.
It was also found that family environment is conducive to maintaining a residence seniors mental health
without significant depressive symptoms.
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Abstract
Introduction. Comprehensive geriatric assessment is a multi-faceted and interdisciplinary diagnostic process that aims at
recognizing medical, physical and mental issues in a patient. The process includes specifying patients’ potential for activity as
well as a comprehensive plan for taking care of them. Aim. The paper aims at geriatric assessment, by means the NOSGER
scale, of seniors staying in social welfare homes. Material and methods. The investigation was conducted in the cohort of 195
elderly people staying in social welfare homes of Lublin. Nurses’ Observation Scale for Geriatric Patients, which facilitates
both professional and non-professional carers to make a prompt and easy assessment of their elderly patients’ physical, mental and social condition, was employed to administer the study. Results. Having made patients’ assessment by means of the
NOSGER scale, the Authors found the score for the complete study group to average out at 60.41 points. Investigated patients
functioned best within the scope of disruptive behaviours (average 8.87 points). Memory and daily living activities averaged
out respectively at 9.58 and 9.85 points, while the domain of moods/ emotions scored 10.94 points, and social behaviours averaged out at 10.94. Investigated patients functioned worst in the field of instrumental activities of daily living (11.13 points).
Conclusions. The greatest deficits in the cohort of elderly people staying in social welfare homes were found within the scope
of instrumental activities of daily living. Females were found to be fitter in comparison with males. Patients’ age significantly
differentiated fitness levels – the older the patients the worse their fitness. On the other hand, it was found that the higher the
patients’ education, the better their bio-psycho-social fitness. (Gerontol Pol 2016; 24: 26-31)
Key words: NOSGER scale, comprehensive geriatric assessment, social welfare home
Streszczenie
Wstęp. Kompleksowa ocena geriatryczna jest wieloaspektowym i interdyscyplinarnym procesem diagnostycznym. którego
celem jest rozpoznanie problemów medycznych. fizycznych oraz psychicznych pacjenta. wraz z określeniem jego potencjału
czynnościowego i wprowadzeniem całościowego planu opieki. Cel. Celem pracy było dokonanie oceny geriatrycznej seniorów przebywających w domach pomocy społecznej przy pomocy skali NOSGER. Materiał i metody. Badania przeprowadzano na grupie 195 osób w podeszłym wieku przebywających w domach pomocy społecznej miasta Lublin. Badania przeprowadzono przy użyciu skali NOSGER (Nurses’ Observation Scale for Geriatric Patients). Skala ta umożliwia profesjonalnymj jak
i nieprofesjonalnym opiekunom seniora szybkie i łatwe dokonanie oceny fizycznegoj umysłowego i socjalnego stanu pacjenta. Wyniki. Dokonując oceny pacjentów za pomocą skali NOSGER stwierdzonoj że średni wynik dla badanej grupy wyniósł
60,41 pkt. Badani najlepiej funkcjonowali w obszarze zachowań zakłócających (średnia 8,87 pkt). Na podobnym poziomie
uzyskano wyniki w zakresie pamięci i aktywności codziennego życia, średnie odpowiednio: 9,58 pkt oraz 9,85 pkt. Obszar nastrojów/emocji kształtował się na poziomie 10,05, a zachowań socjalnych na poziomie 10,94 pkt. Badani najgorzej funkcjonowali w zakresie instrumentalnej czynności codziennego życia (11,13 pkt). Wnioski. W badanej grupie osób starszych przebywających w domach pomocy społecznej największe deficyty stwierdzono w zakresie instrumentalnych czynności codziennego
życia. Kobiety wykazywały wyższy stopień sprawności w porównaniu z grupą mężczyzn. Wiek badanych istotnie różnicował
ich stopień sprawności. Wraz z wiekiem pogarszała się sprawność badanych osób. Wraz ze wzrostem wykształceniem badanych. lepsza była ich sprawność biopsychospołeczna. (Gerontol Pol 2016; 24: 26-31)
Słowa kluczowe: skala NOSGER, kompleksowa ocena geriatryczna, dom pomocy społecznej
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Introduction

Material and methods

Comprehensive geriatric assessment is a multifaceted
and interdisciplinary diagnostic process whose aim is to
recognise patients’ medical, physical and mental problems as well as to specify their potential for activities
and to introduce an all-inclusive care plan [1].
Apart from the classical subject and object examination, a comprehensive geriatric assessment always involves an analysis of the functional fitness within the scope
of basic and complex activities of daily living. Further
elements of the assessments include an appraisal of mental functions (depression and senile dementia), as well
as an evaluation of the risk of falls and malnutrition [2].
Occurrence of pain and its intensity should also be assessed. Patient’s socio-economic situation ought to be taken
into account as well. Employing tools of a comprehensive geriatric assessment considerably improves detectability of disorders that are typical for the old age. It is defining patient’s functional state and its restrictions, rather
than concentrating on present disorders and conditions
that is most important within the scope of a comprehensive assessment. So much so that numerous incurable
disorders allow for a positive prognosis in the scope of
improving patients’ functional fitness. Hence, any activities undertaken within the scope of geriatric assessment
consist in discovering reversible problems and solving
them [3,4].

The investigation was administered in the group of
195 elderly people staying in social welfare homes of
Lublin. The study was approved by the Bioethical Committee of the Medical University in Lublin. Investigated
patients gave their informed consent for participating in
the research. Socio-demographic characteristics of investigated patients is presented in Table I.
The study involved using the NOSGER scale (Nurses’ Observation Scale for Geriatric Patients), which
allows both professional and non-professional carers of
the elderly to evaluate physical, mental, and social state
of their patients quickly and easily. The scale is comprised of 30 questions and covers six dimensions: memory,
instrumental activities of daily living (IADL), activities
of daily living (ADL), mood, social behaviour, destructive behaviour, and disturbing behaviour. Values on the
scale range from 1 to 5. A minimum score a patient can
score is 30 and the maximum score is 150. Within each
domain, a patient’s score can range from 5 to 25 points.
The higher the score one obtains during observation, the
worse their condition is [5-10].
Findings were analysed statistically and values of the
measurable parameters being analysed were presented
by means of the mean value, median, and standard deviation, while cardinality and percentage were used for
the non-measurable values. The U Mann-Whitney test
was used to compare two independent groups, whereas
the Kruskal-Wallis test was employed to compare more
than two groups. The relevance level of p < 0.05 was adopted to indicate statistically significant differences or
correlations. The database and statistical analysis were
administered by means of the STATISTICA 9.0 software.

Aim
The aim of the paper was to make a geriatric assessment of seniors staying in social welfare homes.

Table I. Socio-demographic characteristics of the research pool

Gender

Age

Education

Marital Status

%

No.

Female

63.08

123

Male

36.92

72

65 – 74 years

29.23

57

75 – 89 years

63.07

123

Over 90 years

7.70

15

Elementary

50.25

98

Secondary

31.35

61

Higher

18.40

36

Single

22.50

44

Married

8.70

17

Divorced

19.50

38

Widow/ Widower

49.30

96
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Results
The patients having being evaluated by means of the
NOSGER scale, the average score for the group was found to be 60.41 points. Investigated patients functioned
best in the domain of disruptive behaviours (average 8.87
points). Similar levels were obtained within the domain of
memory and activities of daily living, average values were
respectively 9.58 points and 9.85 points. The field of moods/ emotions averaged out at 10.05 points, and social behaviours at 10.94 points. Investigated patients functioned
worst in the domain of instrumental activities of daily living (11.13 points). Detailed statistical analysis of respective domains is presented in Table II.
Table II. Statistical values of the NOSGER scale
Mean

Median

SD

Memory

NOSGER dimension

9.58

9.00

3.59

IADL

11.13

9.00

3.60

ADL

9.85

10.00

4.43

Mood

10.04

10.00

4.16

Social behaviour

10.94

9.00

3.99

Disturbing behaviour

8.87

8.00

2.93

NOSGER

60.41

56.00

18.61

Females were found to be fitter (59.67) than males
(61.68) according to gender-based patient evaluation.
Nevertheless, the difference proved not to be statistically
significant (Table III).
The next aspect to be analysed was a comparison of
seniors’ state depending on their age. Patients from the
youngest age bracket scored highest (averagely 57.00
points). Those from the 74-89 age group scored slightly
worse (60.51 points), and those over 90 functioned worst
(72.53 points) (Table IV).
Table V presents assessment results depending on investigated patients’ education. The data prove those with
higher education to function best (51.50 points) and those with elementary education to function worst (61.67
points). Nevertheless, no statistically significant difference was discovered between features analysed.
Assessment of elderly people depending on their marital status was the final aspect to be analysed. Divorced
people featured greatest fitness (58.68 points), and widowed patients scored similarly (59.71). Single patients
averaged out at 61.66 points. Married patients proved to
function worst, scoring 64.94 points (Table VI).

Table III. NOSGER vs. Gender
Male
Median

SD

Mean

Median

SD

Statistical analysis

Mean

NOSGER
dimension

Female

Memory

9.93

9.00

3.85

9.37

9.00

3.42

0.76

0.47

ADL

9.85

9.00

3.70

9.85

9.00

3.55

-0.11

0.91

Mood

11.49

10.00

5.00

10.62

10.00

4.04

0.86

0.40

IADL

11.44

10.50

4.30

10.95

10.00

4.10

0.62

0.54

Social behaviour

9.94

9.00

3.39

10.11

9.00

4.31

-0.02

0.99

Z

p

Disturbing behaviour

9.03

8.00

3.10

8.77

8.00

2.84

0.34

0.73

NOSGER

61.68

55.50

19.92

59.67

57.00

17.83

0.31

0.75

Z - Mann-Whitney U test

Table IV. NOSGER vs. Age

Mean

Median

SD

3.05

SD

9.00

Statistical analysis

Median

8.86

90+

Mean

SD

Memory

Median

NOSGER
dimension

75-89

Mean

65-74

9.67

9.00

3.72

11.60

11.00

3.70

6.89

0.03

H

p

ADL

9.00

8.00

3.02

9.91

9.00

3.69

12.53

12.00

3.64

11.04

0.00

Social behaviour

10.37

10.00

3.64

10.92

10.00

4.55

13.27

10.00

5.57

3.01

0.22

IADL

10.50

10.00

3.20

10.97

10.00

4.20

14.93

12.00

5.30

9.157

0.01

Mood

10.18

9.00

2.46

10.28

9.00

4.58

11.47

11.00

2.75

6.942

0.03

Disturbing behaviour

9.11

9.00

2.62

8.77

8.00

3.14

8.73

8.00

2.37

2.102

0.34

NOSGER

57.00

56.00

14.11

60.51

55.00

19.77

72.53

63.00

19.77

7.225

0.02

H – Kruskal -Wallis test
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Table V. NOSGER vs. Education
Elementary

Higher

Median

SD

Mean

Median

SD.

Mean

Median

SD

Statistical analysis

Mean

NOSGER
dimension

Secondary

Memory

9.93

9.00

3.59

9.46

9.00

3.59

8.83

8.00

3.53

3.518

0.17

ADL

10.15

9.50

3.48

9.69

9.00

3.62

9.28

9.00

3.87

3.018

0.22

Social behavior

11.29

10.00

4.52

10.62

10.00

4.00

10.53

9.00

4.86

1.520

0.46

IADL

11.28

10.00

4.32

11.13

11.00

3.87

10.75

9.00

4.29

0.905

0.63

Mood

10.15

9.00

3.20

10.25

9.00

5.18

9.42

8.00

3.64

2.361

0.30

Disturbing behavior

8.88

8.00

2.93

8.74

8.00

2.95

9.05

8.00

2.97

0.288

0.86

NOSGER

61.67

56.50

18.50

59.89

57.00

18.52

57.86

51.50

19.26

1.863

0.39

H

p

H – Kruskal-Wallis test

Table VI. NOSGER vs. Marital Status.
Widow/ Widower

SD

Mean

Median

SD

Mean

Median

SD

Memory

10.09

9.50

3.39

10.11 10.00

3.40

8.71

8.50

2.51

9.59

9.00

4.02

3.938 0.26

ADL

9.91

10.00

3.20

10.76 10.00

3.66

8.84

8.00

2.85

10.05

9.00

3.96

3.935 0.26

Social
behaviour

11.14

10.50

3.55

10.88 10.00

4.13

11.42 11.00

4.83

10.66

9.00

4.70

2.700 0.44

IADL

11.43

10.50

3.85

11.76 11.00

4.40

11.15 11.00

3.98

10.87 10.00

4.36

1.916 0.59

Mood

10.55

9.00

5.69

11.52 11.00

4.17

9.84

9.00

3.14

9.63

9.00

3.21

3.902 0.27

Disturbing
behaviour

8.55

8.00

2.70

9.88

3.05

8.71

9.00

2.80

8.89

8.00

3.06

2.692 0.44

NOSGER

61.66

57.00 17.16 64.94 59.00 19.34 58.68 57.50 14.90 59.71 54.00 20.44 2.487 0.47

Mean

SD

Statistical
analysis

Median

Divorced

Mean

NOSGER
dimension

Married

Median

Single

H

9.00

p

H – Kruskal -Wallis test

Discussion
Growing old is a progressive process of decreasing
mental and physical fitness in a human being. The incidence of various somatic and mental diseases increases
with age, furthermore, there is a greater risk of dementia-based diseases with their wide range of symptoms
that may prove very arduous. Furthermore, there is a
change of social roles and a gradual loss of close relatives. All the aforementioned factors contribute to a
unique nature of the needs that elderly people develop.
Such needs, either satisfied or frustrated, manifestly correlate with the quality of life the elderly perceive, and
thus correlate indirectly with the quality of their treatment. It is owing to an assessment of a patient’s needs
that a direction and an optimum range of therapeutic and
social activities may be established. Care customized for
individual demands seems to be most beneficial as it al-

lows to increase patients’ quality of life and is the best
solution economically-wise [11].
Authors’ own findings proved investigated patients
to enjoy a relatively high degree of fitness, both in the
general NOSGER scale fitness assessment, and in the
scale’s respective domains. However, another research
by Fidecki et al. [12] produced data that proved assessment results to be better. The investigation involved
elderly people in their home environment. In this study,
assessment results obtained by means of the NOSGER
scale averaged out at 54.12 points. Further research by
Fidecki et al. [13] produced significantly different assessment results. 202 elderly people who were assessed in
long-term care institutions averaged out at 71.04 points
on the NOSGER scale, which proves patients to have a
decreased fitness level and a large demand for care from
other people.
Authors’ own research specified bio-psycho-social assessment of elderly people depending on their gender.
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Females proved to enjoy slightly better psycho-motor
condition in comparison with males in all domains of the
NOSGER scale (except for the moods/emotions domain,
where males scored slightly higher). Investigations by
Bońkowski and Klich-Rączka [14] and by Wilmańska
and Gułaj [15] produced different findings as they clearly showed females to have worse functional state than
males.
Literature of the subject and findings by other Authors
prove fitness of elderly people to decrease with age, believe a decrease in functional fitness, especially within
the scope of movement to be the cause). An analysis of
administered investigations proved there was a correlation between age and the level of functional fitness. In
this study, best results were obtained in the cohort of 6574 year-olds. They enjoyed better functional fitness in
comparison with other groups. Płażewska-Żywko et al.
[16] obtained similar research findings as this age group
also scored best in their investigation. Authors’ own investigations proved married people to have worst fitness,
whereas studies by other authors pointed out widowed
people to have worst fitness [17, 18].

Numerous factors negatively influencing human life
cumulate in the old age. If such factors are promptly
identified, minimized or liquidated, elderly people’s lifespans may be lengthened, while their fitness and quality
of life are improved [16].

Conclusions
1. Greatest deficits in the investigated cohort of elderly
people staying in social welfare homes were found in
the domain of instrumental activities of daily living.
2. Females proved to enjoy greater fitness than males.
3. Investigated patients’ age significantly differentiated
their fitness levels. The older the patients, the worse
their fitness.
4. On the other hand, the higher patients’ education, the
better their bio-psycho-social fitness.
Conflict of interest
None
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ryzyka depresji u kobiet po 60 roku życia mieszkających
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Streszczenie
Wstęp. Prognozy demograficzne prowadzone dla Polski jednoznacznie przewidują zwiększenie się odsetka osób w wieku podeszłym wraz z upływem lat. Zmiany zachodzące w organizmie mogą prowadzić do stanów depresyjnych, zmniejszenia aktywności fizycznej oraz do obniżenia poczucia własnej wartości. Cel. Celem niniejszej pracy była ocena stanu funkcjonalnego, ryzyka depresji oraz jakości życia starszych kobiet zamieszkujących Domy Pomocy Społecznej oraz mieszkających samodzielnie.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiły kobiety w wieku powyżej 65 lat, zamieszkujące Domy Pomoc Społecznej (35 osób)
oraz mieszkające samodzielnie (30 osób) na terenie Wrocławia. W badaniach wykorzystano kwestionariusz MMSE (Minimental State Examination, który pozwolił wyłączyć z badań osoby z otępieniem. Do oceny stanu funkcjonalnego seniorek wykorzystano skalę GARS (Groningen Activity Restriction Scale), zaś występowanie ryzyka depresji określono przy pomocy skali GDS
(Geriatric Depressio Scale). Kwestionariusz WHOQOL-BREF posłużył do oceny jakości życia wśród badanej grupy. Wyniki.
Miejsce zamieszkania badanych seniorek istotnie różnicuje ich ryzyko depresji, stan funkcjonalny oraz subiektywną ocenę jakości życia. Ryzyko depresji częściej występowało u pensjonariuszek Domów Pomocy Społecznej (DPS: 6,31 pkt, DOM: 4,36
pkt), również ich stan funkcjonalny był gorszy (DPS: 33,29 pkt, DOM: 23,33 pkt). Pensjonariuszki DSP gorzej oceniały jakość
swojego życia w porównaniu z kobietami mieszkającymi samodzielnie (DPS: 92,53 pkt, DOM: 80,63 pkt). Ujemne związki
w obu badanych grupach, wykazano pomiędzy ryzykiem depresji w skali GDS a oceną jakości życia WHOQOL-BREF (DPS:
-O,73, DOM: -0,76). Wnioski. Wyniki badań wskazują na konieczność łączenia działań poprawiających sprawność funkcjonalną i emocjonalną seniorów, które mają silny związek z satysfakcją życia. (Gerontol Pol 2016; 24: 32-39)
Słowa kluczowe: depresja, osoby starsze, jakość życia
Abstract
Introduction. Demographic forecasts conducted for Poland predict unambiguously that there will be more and more people on earth. All changes which have taken place in a human body can lead to depression, a decrease both in physical
activity and self-esteem. Aim. The aim of the thesis was to evaluate the functional status, the risk of depression and the quality of life of older women living in social welfare houses and those living alone. Material and methods. The study group
consisted of women aged over 65 living in Social Welfare Houses (35) and living alone (30) in Wroclaw. In the study used
a questionnaire MMSE (Mini Mental State Examination, which allowed to exclude from the study the person with dementia. To assess the functional status of seniors the Authors used GARS (Groningen Activity Restriction Scale) scale and the
incidence of depression risk was determined using a GDS (Geriatric Depression Scale). WHOQOL-BREF questionnaire
was used to assess quality of life in the study group. Results. These observations have shown that the place of residence of
the surveyed seniors significantly differentiates their risk of depression, functional status and subjective assessment of their
quality of life. The risk of depression often occurred in residential Social Welfare Homes (DPS = 6.31 points; DOM = 4.36
points), also their functional status was worse (DPS = 33.29 points; HOUSE = 23.33 points) and at the same time they
evaluated their quality of life worse in comparison with females living alone (mean score overall total was equal in both
study groups of women, respectively DPS = 92.53 points, DOM = 80.63 points. The strongest, negative correlations in
both groups of seniors proved to occur between the risk of depression measured using the GDS scale and the quality of life
assessment WHOQOL-BREF (DPS r = -O.73; DOM r = -0.76). (Gerontol Pol 2016; 24: 32-39)
Keywords: depression, elderly, quality of life
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Wstęp
Prognozy demograficzne dla polskiej populacji przewidują zwiększenie się odsetka osób w wieku podeszłym. Do roku 2035 osoby w wieku 65 lat i starsze
będą stanowić blisko 25% Polskiego społeczeństwa.
Czynnikiem mającym wpływ na wzrost udziału seniorów w populacji jest nie tylko spadek liczby urodzeń,
ale także wydłużanie się życia. Dlatego konieczne wydaje się zapewnieniu godności oraz jak najwyższej jakości życia osobom wkraczającym w okres starości [1,2].
W procesie starzenia dochodzi do stopniowego zmniejszania się wydolności organizmu, mobilności oraz aktywności społecznej i zawodowej, co niejednokrotnie
prowadzi do utraty pozycji społecznej, samotności lub
niesamodzielności seniorów. Osoby w wieku podeszłym, które nie radzą sobie z owymi zmianami są zmuszone do korzystania z pomocy innych osób bądź instytucji, takich jak Dom Pomocy Społecznej [3]. Oprócz
spadku samodzielności osób starszych przyczynami
wzrostu zainteresowania pomocą ze strony instytucji publicznych zajmujących się opieką nad seniorami może
być między innymi spadek zainteresowania środowiska
rodzinnego oraz pojawiająca się coraz częściej różnica
międzypokoleniowa wprowadzająca sytuacje konfliktowe w rodzinie [1].
Proces starzenia się w wymiarze życia psychicznego obejmuje dwie sfery. Pierwsza, odpowiedzialna jest
za funkcje poznawcze człowieka, druga to sfera szeroko pojętej osobowości, której częścią są między innymi emocje. Badanie osobowości w wieku podeszłym
dotyczy przede wszystkim cech osobowości, emocji
(sposoby radzenia sobie z uczuciami o charakterze negatywnym, jak np. stres), postaw życiowych czy świadomości umysłu [4]. Najczęściej występujące zaburzenia
psychiczne związane z procesem starzenia to: depresja,
otępienie, zaburzenia świadomości oraz psychozy [5].
Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych wśród osób w podeszłym wieku. Źródłem występowania depresji jest najczęściej bezczynność, samotność lub brak celu w życiu. Innym powodem
może być osłabienie układu serotoninergicznego, który
jest odpowiedzialny za odczuwanie radości, przyjemności oraz wiary w siebie, czyli głównych składowych
powszechnie pojmowanego szczęścia [6]. Najczęstszymi
objawami depresji u osób starszych są: płaczliwość, lęk,
niepokój oraz drażliwość. Następstwem tego typu zaburzeń wśród seniorów mogą być także zaburzenia snu, jadłowstręt, spadek masy ciała oraz szereg innych niespecyficznych somatycznych symptomów [7]. Zaburzenia
depresyjne są istotnym problem klinicznym, ponieważ
pogarszają jakość życia, funkcjonowanie w społeczeń-
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stwie czy przebieg i leczenie chorób, z którymi zmagają
się seniorzy. Ponadto zaobserwowano, że występowanie
depresji u osób w podeszłym wieku zwiększa ich śmiertelność [8].
Istotnym wyznacznikiem przebiegu procesu przystosowania się osoby starszej do okresu starości jest poziom odczuwanej przez nią jakości życia. Jakość życia
może być definiowana jako dobrostan fizyczny i psychiczny, subiektywnie odczuwane poczucie szczęścia,
satysfakcji życiowej oraz spełnienia pragnień [8]. Pojęcie jakości życia funkcjonujące w medycynie łączy ją
przede wszystkim ze stanem zdrowia, naturalnym procesem starzenia się organizmu oraz chorobami współistniejącymi. Zainteresowanie tą dziedziną pojawiło się
dzięki wprowadzeniu nowego modelu medycyny, który
skupia się na holistycznym podejściu do pacjenta. Celem
leczenia jest nie tylko wydłużenie życia, lecz także polepszenie jego jakości [8].

Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest ocena stanu funkcjonalnego, ryzyka depresji oraz jakości życia starszych kobiet zamieszkujących Domy Pomocy Społecznej oraz
mieszkających samodzielnie. Analizowane będzie zróżnicowanie wyników badań ankietowych w zależności od
miejsca zamieszkania seniorek oraz związki pomiędzy
nimi.

Materiał i metody badań
Badaniem ankietowym objęto 65 kobiet mieszkających we Wrocławiu, w wieku powyżej 65 lat, stanowiących 2 grupy. Jedną z grup tworzyło 35 osób, mieszających w Domach Pomocy Społecznej (DPS), w wieku
średnio 82,2 lata (± 7,7). Druga grupa składała się z 30
kobiet mieszkających samodzielnie (DOM), w wieku
średnio 73,5 lata (± 6,3).
W badaniach wykorzystano kwestionariusz MMSE
(Minimental State Examination), który pozwolił wyłączyć z badań osoby z otępieniem. Na podstawie wyników testu MMSE u żadnej kobiety nie stwierdzono
otępienia ani zaburzeń poznawczych. Osoby te uzyskały
wynik powyżej 24 punktów, co świadczy o prawidłowej
aktywności poznawczej pacjentów.
Wszyscy respondenci wyrazili pisemną zgodę na
udział w badaniu.
W badaniach wykorzystano kwestionariusz WHOQOL-BREF (The World Health Organization Quality
of Life – Bref), który jest przeznaczony do subiektywnej
oceny jakości życia osób zdrowych i chorych dla celów
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1
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klinicznych oraz poznawczych. Umożliwia ocenę jakości życia w zakresie czterech dziedzin: fizycznej, psychologicznej, społecznej oraz środowiskowej [9]. Punktacja dziedzin w kwestionariuszu ma kierunek pozytywny.
Kolejnym użytym narzędziem była skrócona wersja
Geriatrycznej Skali Depresji (GDS: Geriatric Depression
Scale - Short Form). Jest to powszechnie stosowane na
całym świecie narzędzie przesiewowe, pozwalające na
ocenę natężenia symptomów depresji u osób w podeszłym wieku [10]. Piętnaście pytań, na które odpowiadają respondenci, dotyczą oceny zarówno pozytywnych
jak i negatywnych aspektów życia. Im wyższy wynik
punktowy, tym większe natężenie symptomów depresji
[11].
Ostatnim zastosowanym narzędziem badawczym, służącym pomiarowi stanu funkcjonalnego osób starszych,
była skala GARS zawarta w kwestionariuszu The Groningen Activity Restriction Scale. GARS stało się udaną
próbą połączenia ADL (Activities of daily living) oraz
IADL (Instrumental Activities of daily living) w jedno narzędzie, mające ich zalety natomiast pozbawione
ich wad [12]. Kwestionariusz skali GARS jest złożony
z 18 pytań, które dotyczyły niezależności w wykonywaniu codziennych, podstawowych czynności życiowych
jak również możliwości oraz jakości samodzielnego poruszania się, robienia zakupów, prowadzenia domu itp.
Im wyższy wynik punktowy (od 18 do 72) tym większy
zakres upośledzenia funkcjonalnego osoby poddanej badaniu.
Wyniki badań poddane zostały analizie statystycznej
w programie STATISTICA 10. Do porównania wyników dwóch badanych grup posłużono się testem t-Stu-

denta. Związek pomiędzy poszczególnymi zmiennymi
zbadano za pomocą korelacji porządku rang Spearmana.
W pracy przyjęto istotność statystyczną dla wartości testów oraz współczynników na poziomie p ≤ 0,05.

Wyniki
Wyniki wszystkich badań ankietowych i ich zróżnicowanie w dwóch grupach seniorek zamieszkujących Dom
Pomocy Społecznej (DPS) oraz mieszkających samodzielnie (DOM), zamieszczono w tabeli I.
Analiza zróżnicowania wyników przeprowadzonych
badań wykazała istotne statystycznie zróżnicowanie
większości analizowanych parametrów (tabela I). Średnia wieku kobiet biorących udział w badaniu różniła się
istotnie w zależności od miejsca zamieszkania seniorek.
Przy analizie występowania ryzyka depresji zaobserwowano istotną statystycznie różnicę pomiędzy wynikami badanych grupach (p = 0,03), które okazały się
korzystniejsze u kobiet mieszkających samodzielnie. U
prawie 66% kobiet zamieszkujących domy pomocy społecznej wykazano ryzyko depresji (rycina 1).
Również korzystniej kształtowały się wyniki punktowe oceniającego stan funkcjonalny (skala GARS) kobiet
mieszkających samodzielnie w stosunku do drugiej grupy, gdzie wykazano istotne statystycznie zróżnicowanie
(p = 0,00).
Kwestionariusz WHOQOL-BREF pozwolił na przedstawienie wyników dotyczących oceny jakości życia
wśród respondentów, w którym kobiety mieszkające
samodzielnie (DOM) uzyskały statystycznie wyższy wynik ogólnej sumy punktów (p = 0,00). U kobiet miesz-

Tabela I. Charakterystyka statystyczna stanu funkcjonalnego, oceny jakości życia i ryzyka depresji badanych kobiet
Table I. Statistical characteristics of functional status, quality of life and depression risk among examined women
Mieszkańcy DPS

Mieszkańcy DOM

X

SD

x

SD

T

p

82,20

7,70

73,53

6,35

4,90

0,00

Zmienna

Wiek [lata]

6,31

3,89

4,37

2,81

2,28

0,03

Skala GARS [pkt]

33,29

10,14

23,33

5,96

4,72

0,00

suma punktów

80,63

13,79

92,53

11,23

-3,77

0,00

ogólna jakość życia

5,91

1,76

7,00

1,53

-2,64

0,01

dz. fizyczna

12,21

2,57

14,70

2,01

-4,29

0,00

dz. psychologiczna

12,79

2,66

14,07

2,58

-1,97

0,05

relacje społeczne

13,89

4,44

13,60

3,10

0,30

0,77

dz. środowiskowa

14,61

2,36

14,03

2,34

0,98

0,33

WHOQL-Bref [pkt]

Skala GDS [pkt]

Pogrubioną czcionką zaznaczono wyniki istotne statystyczne (p ≤ 05)
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a)

b)

Rycina 1. Występowanie ryzyka depresji u kobiet zamieszkujących: a) DPS oraz b) DOM
Figure 1. The presence of the risk of depression among women living: a) DPS and b) DOM

Tabela II. Związki pomiędzy stanem funkcjonalnym, oceną jakości życia oraz ryzykiem depresji badanych kobiet
(korelacje porządku rang Spearmana)
Table II. Relationships between functional status, assessment of quality of life and depression risk examined
women (Spearman correlation)
WHQOL-BREF

dz. fizyczna

0,57

0,07

0,02

-0,36

0,21

0,02

0,24

1,00

0,39

-0,76

-0,69

-0,58

-0,54

-0,58

-0,52

Skala GARS
WHQOL-BREF

dz. srodowiskowa

ogólna jakość życia

0,20

0,06

relacja społeczne

Skala GARS

1,00

Skala GDS

dz. psychologiczna

Skala GDS

Wiek

Mieszkańcy DPS

suma punktu

Wiek

Mieszkańcy DOM

-0,16

0,33

1,00

-0,11

-0,08

-0,65

-0,05

0,02

0,11

suma punktu

0,01

-0,73

-0,28

1,00

0,76

0,53

0,78

0,65

0,76

ogólna jakość życia

0,30

-0,55

-0,45

0,52

1,00

0,49

0,54

0,50

0,47

dz. fizyczna

-0,07

-0,53

-0,49

0,71

0,41

1,00

0,44

0,20

0,180

dz. psychologiczna

-0,04

-0,73

-0,24

0,79

0,59

0,54

1,00

0,38

0,40

relacje społeczne

-0,04

-0,36

-0,11

0,58

0,36

0,40

0,42

1,00

0,42

dz. środowiskowa

0,02

-0,67

-0,16

0,83

0,39

0,59

0,63

0,51

1,00

Pogrubioną czcionką zaznaczono wyniki istotne statystyczne (p≤05)

kających samodzielnie wykazano również istotnie statystycznie wyższą ocenę subiektywnie odczuwanej jakości życia (p = 0,01), wyższą ocenę dziedziny fizycznej
(p = 0,00) oraz dziedziny psychologicznej (p = 0,05).
Wyniki analizy związków pomiędzy wiekiem, stanem
funkcjonalnym, jakością życia oraz ryzykiem depresji
u pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz kobiet
mieszkających samodzielnie zamieszczono w tabeli II.

W grupie DPS nie zauważono związków pomiędzy
wiekiem, a pozostałymi wynikami. Wysoką, ujemną
korelację zaobserwowano pomiędzy ryzykiem depresji
w skali GDS, a wszystkimi składowymi jakości życia.
Najsilniejsze związki odnotowano pomiędzy wynikami
skali GDS, a sumą punktów i dziedziną psychologiczną
w kwestionariusza WHOQOL-BREF (r = -0,73). Wraz
z gorszym stanem funkcjonalnym (wyższym wynikiem
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1
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w skali GARS) pensjonariuszki DPS gorzej oceniały
dziedzinę fizyczną oraz ogólną jakość życia. Silną zależność dostrzeżono również pomiędzy poszczególnymi
składowymi kwestionariusza WHOQOL-BREF ocenianymi przez mieszkanki domów pomocy społecznej.
Analizując związki w grupie kobiet mieszkających samodzielnie również nie wykazano istotnych związków
wieku z pozostałymi wynikami (poza oceną stanu funkcjonalnego w skali GARS). Ryzyko depresji oceniane za
pomocą skali GDS miało silny związek ze wszystkimi
analizowanymi parametrami. Najwyższą, ujemną korelację (r = -0,76) zaobserwowano pomiędzy oceną ryzyka
depresji, a sumą punktów kwestionariusza WHOQOL-BREF. Ocena stanu funkcjonalnego w skali GARS wykazała wysoką, ujemną korelację (r = -0,65) z dziedziną
fizyczną jakości życia. Im wyższy wynik skali GARS
(gorszy stan funkcjonalny), tym gorsza ocena dziedziny fizycznej jakości życia. Podobnie jak w poprzedniej
grupie badanych kobiet wykazano silne dodatnie związki wielu składowych jakości życia ocenianych przez seniorki zamieszkujące samodzielnie.

Dyskusja
Przedmiotem badań własnych była ocena stanu funkcjonalnego, jakości życia oraz ryzyka występowania
depresji u seniorek zamieszkujących Dom Pomocy
Społecznej oraz mieszkających samodzielnie na terenie
Wrocławia.
Stan funkcjonalny pensjonariuszek Domu Pomocy
Społecznej (DPS) został oceniony jako dobry. Respondentki wykonywały większość czynności dnia codziennego w pełni samodzielnie, lecz z niewielką trudnością.
Porównywalne wyniki zaprezentowali Jachimowicz
i Kostka [3] badając stan funkcjonalny w skali ADL
u 104 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Płaszewska-Żywko i wsp. [13] podobnie zajmowali
się badaniem stanu funkcjonalnego 102 pensjonariuszy
domów opieki, które w 89 % zostało sklasyfikowanych
jako osoby sprawne. Odmienne wynik w swoich badaniach prezentuje Zielińska-Więczkowska i wsp. [14].
Wykazała, że wśród 100 osób starszych zamieszkujących DPS na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, niespełna połowa badanych (43%) została zakwalifikowana jako sprawna, co czwarta badana osoba
była umiarkowanie niesprawna, a u co trzeciej zaobserwowano znaczną niesprawność.
W badaniach własnych dotyczących jakości życia
mieszkańców DPS, najniżej oceniona została dziedzina
fizyczna (12 pkt). Jakość życia seniorów podobnie opisywały Kurowska i Kajut [15]. W badaniu udział wzięło
72 seniorów zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej
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w Białogardzie. Najwyżej oceniono w tych badaniach
dziedzinę środowiskową, podobnie jak w badaniach
własnych. Badania jakości życia starszych kobiet, korzystających z pomocy dziennych domów pobytu w Stanach Zjednoczonych, prowadził również Soleman i wsp.
[16].
W przeprowadzonych badaniach wśród pensjonariuszek DPS zauważono zwiększone ryzyko wystąpienia
depresji (średnio 6,31 pkt) analizowane przy pomocy geriatrycznej skali depresji GDS. 65% respondentów uzyskało wynik świadczący o dużej podatności na depresję,
zaś zaledwie u 35% badanych stwierdzono stan prawidłowy. Podobne wyniki uzyskali Jachimowicz i Kostka
[3] oraz Płaszewska-Żywko i wsp.[13].
Odrębnie w badaniach własnych analizowano grupę
seniorek mieszkających samodzielnie na terenie Wrocławia (DOM). Ocena ich stanu funkcjonalny wykazała, że podstawowe czynności życiowe wykonywane są
w pełni samodzielnie, bez żadnych trudności. Zbliżone
wyniki określające stan funkcjonalny opisała Kaźmierczak i wsp. [17]. Nieco odmienne efekty swoich badań
zaobserwowali Mirczak i Pikuła [18] badając grupę
203 seniorów zamieszkujących obszary wiejskie. Osoby
te w skali GARS wykonywały czynności dnia codziennego w pełni samodzielnie, lecz z pewnymi trudnościami.
Jakość życia seniorek mieszkających samodzielnie,
w badaniach własnych, została oceniona jako przeciętna. Podobnie satysfakcja z życia została przedstawiona
przez Kaźmierczak i wsp. [17], gdzie wyniki badania
seniorów interpretowane były również jako przeciętne. Jakością życia osób starszych zajmował się Mozhan
i wsp. [19], przeprowadzając międzynarodowe badania
w 23 krajach na grupie 7401 seniorów. Według badanych (podobnie jak w badaniach własnych), najbardziej
istotnymi czynnikami decydującymi o jakości życia są
przede wszystkim zdolność wykonywania codziennych
czynności życiowych, oraz zdrowie. Zbliżone wyniki w swoich badaniach uzyskali Kalfoss i Halvorsrud
[20], badając 379 obywateli Norwegii, którzy ukończyli
65 rok życia. Ocenę jakości życia wśród osób starszych
badali również Mirczak i Pikuła [18], Muszalik i Kornatowska [21] czy Wai-Chi Chan wraz z zespołem [22].
W przeprowadzonych badaniach własnych u 57% seniorek mieszkających samodzielnie nie wykazano ryzyka depresji. Zbliżone wyniki zaobserwowała również
Kaźmierczak i wsp. [17] wykazując, że 75% przebadanych osób nie ma symptomów depresji. Badaniem ryzyka depresji przy pomocy skali GDS wśród osób starszych zajmowała się także Szybalska i wsp. [6]. Spośród
866 kobiet biorących udział w badaniu u zdecydowanej
większości (65,1%) nie zauważono ryzyka depresji.
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W badaniach własnych analizowano również zróżnicowanie uzyskanych przez seniorki wyników w zależności od miejsca zamieszkania. Istotną różnicę, zaobserwowano w poziomie stanu funkcjonalnego badanych,
w skali GARS. Seniorki mieszkające samodzielnie wykazały się lepszą sprawnością. W kilku innych badaniach potwierdzono te wyniki. Różnicę w sprawności
funkcjonalnej może tłumaczyć fakt, że mieszkańcy DPS
są często niepotrzebnie wyręczani w czynnościach codziennych szybciej pogłębiając swoją niesamodzielność
[23,24].
Również jakość życia została istotnie lepiej oceniona w badaniach własnych przez seniorki zamieszkujące
samodzielnie. Może to wynikać z faktu, iż mieszkańcy DPS to przeważnie osoby zaawansowane wiekiem,
z licznymi chorobami, które często mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, co ściśle łączy się z decyzją o zamieszkaniu w takiej instytucji. Różnice te mogą
również wynikać z tego, że wiek kobiet mieszkających
samodzielnie był istotnie niższy. Podobnie w badaniach
Grzegorczyk i wsp. [24] wykazano, że większość dziedzin jakości życia oceniana była wyżej przez osoby
mieszkające samodzielnie. Zych [25] w swoich badaniach przedstawił zbliżone wyniki świadczące o tym, że
rezydenci domów pomocy społecznej postrzegają swoją jakość życia jako niższą, w porównaniu z osobami
mieszkającymi z rodzinami.
W badaniach własnych istotną różnicę zauważono
również w ocenie ryzyka depresji wśród badanych seniorek. Seniorki mieszkające samodzielnie uzyskiwały
wyniki świadczący o braku ryzyka depresji w badanej
grupie. Większe ryzyko depresji u mieszkanek DPS
można tłumaczyć zaburzonymi reakcjami emocjonalnymi. Mogą one pojawiać się na skutek zmiany wcześniejszych więzi społecznych czy zawodowych kontaktami
instytucjonalnymi, charakterystycznymi dla domu pomocy społecznej. Często umieszczenie w takiej instytucji przedstawia się jako przyczynę przewlekłego stresu,
co może doprowadzić do rozwoju starczej depresji [26].
Według Okły [27] niezmiernie istotne dla starszej osoby
jest poczucie ciepła oraz bliskości środowiska rodzinnego. Brak zainteresowania ze strony rodziny może doprowadzić do rożnego rodzaju deficytów psychicznych.
Zielińska-Więczkowska i wsp. [14] dodatkowo dostrzegają, że osoby starsze mieszkające w całodobowych domach pomocy społecznej cechują się zazwyczaj bardziej
negatywnym podejściem i postawą życiową
Dalsze analizy statystyczne wyników uzyskanych
w badaniach własnych dotyczyły związków pomiędzy badanymi parametrami w dwóch grupach seniorek.
Analizując związki uzyskanych wyników w grupie pensjonariuszek DPS nie obserwowano zależności pomię-
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dzy wiekiem a stanem funkcjonalnym, jakością życia
oraz ryzykiem depresji. Jest to zgodne z badaniami innych autorów, np. Płaszewska-Żywko i wsp. [13] oraz
Kurowska i Kajut [15]. Odmienne wyniki świadczące
o istnieniu ścisłego związku pomiędzy wiekiem i postawą życiową oraz sprawnością funkcjonalną przedstawili Zielińska-Więczkowska i wsp. w swoich badaniach
[14]. Okazało się również, że w badaniach własnych
ryzyko depresji nie miało istotnego związku ze stanem
funkcjonalnym. Odmiennego zdania są Płaszewska-Żywko i wsp. [13], którzy wśród rezydentów DPS
w swoich badaniach dostrzegli związek pomiędzy tymi
zmiennymi. Natomiast wyniki badań własnych oraz
badania Kurowskiej i Kajut [15] oraz Wdowiak i wsp.
[24] są zbliżone, wskazując, że lepszy stan funkcjonalny
pensjonariuszek DPS ma silne związki z wyższa oceną
ogólnej jakości życia oraz dziedziny fizycznej. Dodatkowo wykazano w badaniach własnych, że im mniejsze ryzyko depresji wśród badanych seniorek z DPS tym wyżej oceniały one swoją jakość życia i jej poszczególne
komponenty. Znaczące w tej grupie okazały się również
związki poszczególnych składowych oceny jakości życia. Przedstawione powyżej związki dostrzegły również
Kurowska i Kajut w podobnej grupie badanych seniorów [15].
Podobna analiza związków poszczególnych wyników
badań własnych u seniorek mieszkających samodzielnie również nie wykazała silnych związków z wiekiem.
Obserwowano jedynie w badanej grupie pogarszane
z wiekiem stanu funkcjonalnego w skali GARS. Natomiast Szybalska i wsp.[6] w swoich badaniach 1718
starszych osób wykazała dodatkowo związki wieku
z ryzykiem depresji. W przeciwieństwie do badań własnych Al-Windi i wsp. [28] dostrzegli również związki
wieku z jakością życia, podobnie jak Mirczak i Pikuła
[18], Grzegorczyk i wsp. [24] oraz Muszalik i wsp. [29].
W grupie osób mieszających samodzielnie w przeprowadzonych badaniach własnych wykazano dodatkowo,
że wraz ze zwiększaniem się ryzyka depresji pogarsza
się stan funkcjonalny oraz jakość życia. Związek pomiędzy depresją i stanem funkcjonalnym potwierdzają również wyniki wielu innych badań [6,17,24,30,31].
Zwiększanie się poziomu satysfakcji życiowej oraz jakości życia wraz ze zwiększeniem sprawności funkcjonalnej wśród osób starszych wykazano w badaniach własnych, ale obserwowali to również inni badacze [21,24].
Podobnie jak w grupie DPS, również wśród osób mieszkających samodzielnie występują silne związki pomiędzy poszczególnymi składowymi oceny jakości życia.
Zbliżone wyniki uzyskali Grzegorczyk i wsp. [24].
Wyniki badań własnych oceniających stan funkcjonalny, jakość życia oraz ryzyko depresji potwierdziły,
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że różniły się one w zależności od miejsca zamieszkania
seniorek. Czynniki, które warunkują dobrą jakość życia
to przede wszystkim sprawność fizyczna i psychiczna organizmu. Środowisko, w jakim przebywają osoby
starsze również ma duży wpływ na satysfakcję życiową. Rezydenci domów pomocy społecznej borykają się
z innymi problemami niż seniorki mieszkające samodzielnie, dlatego konieczne jest stałe pogłębianie wiedzy
w tym zakresie. Pomimo wielu badań opisujących okres
starości, nadal jest wiele wątpliwości co do zróżnicowania jakości życia w zależności od miejsca zamieszkania
osób starszych.

Wnioski
1. Wykazano, że miejsce zamieszkania badanych seniorek istotnie różnicuje ich ryzyko depresji, stan funkcjonalny oraz subiektywną ocenę jakości życia.
2. Ryzyko depresji częściej występowało u pensjonariuszek domów pomocy społecznej, również ich stan
funkcjonalny był gorszy i jednocześnie gorzej oceniały one jakość swojego życia niż kobiety mieszkające
samodzielnie.
3. Najsilniejsze, ujemne związki w obu badanych grupach kobiet, wykazano pomiędzy ryzykiem depresji
a oceną jakości życia.
4. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na konieczność łączenia działań poprawiających sprawność
funkcjonalną i emocjonalną seniorów, które mają silny związek z satysfakcją życiową.
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Streszczenie
Wstęp. Starzenie się populacji wymusza na decydentach dostosowanie do potrzeb grupy osób starszych systemów ochrony
zdrowia i wsparcia społecznego. Takie działania muszą być poparte właściwym rozpoznaniem problemów i potrzeb zdrowotnych osób starszych. Cel pracy. Określenie głównych potrzeb zdrowotnych osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem
źródeł pozyskiwania informacji na temat zdrowia. Materiał metody. Badanie zostało przeprowadzone w grupie 114 osób powyżej 60 r.ż., w tym 62,28% kobiet i 37,72% mężczyzn. W analizie statystycznej wykorzystano weryfikację hipotez statystycznych opartą o test Chi2 Pearsona oraz współczynnik korelacji rang Spearmana. Za istotne statystycznie różnice we wszystkich przeprowadzonych testach uznano te, dla których prawdopodobieństwo p < 0,05. Wyniki. Informacje na temat zdrowia
czerpane są przez badane osoby głównie od lekarza (69,30%), kolejno wskazywane były gazety (8,77%), Internet (6,14%),
telewizja (5,26%). Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o zdrowiu jest według badanych osób lekarz (84,21% odpowiedzi). Na drugim miejscu wskazana została rodzina (6,14%). Wnioski. Niezbędne jest wdrożenie systemowych działań na
rzecz zdrowia osób starszych. Działania te winny mieć charakter interdyscyplinarny i być nakierowane na wszystkie grupy
populacji wpisując się w model edukacji o starości i do starości. Wykorzystanie narzędzi elektronicznych takich, jak na przykład Internet, do edukowania osób starszych nie jest póki co w Polsce możliwe z uwagi na nieprzystosowanie do jego wymogów grupy docelowej. (Gerontol Pol 2016; 24: 40-44)
Key words: osoby starsze, edukacja zdrowotna, zdrowie oparte na dowodach naukowych, potrzeby zdrowotne
Abstract
Introduction. The aging of the population forces decision-makers to adapt to the needs of a group of elderly health systems and social support. Such actions must be supported by proper diagnosis of problems and health needs of the elderly.
Aim. Identify the main health needs of the elderly with special emphasis on sources of information on health. Material and
methods. The study was conducted in 114 people over 60, including 62.28% of women and 37.72% of men. In statistical
analysis verification of statistical hypotheses based on test Chi2 of Pearson and Spearman’s rank correlation coefficient.
Statistically significant differences in all the tests conducted were considered those for which the probability of p < 0.05.
Results. Health information derived by the test persons mostly from the doctor (69.30%), respectively indicated they were
newspapers (8.77%), Internet (6.14%), television (5.26%). The most reliable source of information on health is a doctor
by the respondents (84.21% of responses). In second place was indicated family (6.14%). Conclusions. It is necessary to
implement systemic measures for the health of the elderly. These measures should be interdisciplinary and be aimed at
all groups of the population typing in the education model of old age and old age. The use of electronic tools such as the
Internet, to educate the elderly is not as long as possible in Poland due to the lack of adaptation to the requirements of the
target group. (Gerontol Pol 2016; 24: 40-44)
Key words: elderly persons, health education, evidence based health, health needs
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Wstęp
Starzenie się populacji to jeden z najważniejszych
procesów demograficznych, jaki współcześnie można
zaobserwować. Proces ten należy do jednych z najważniejszych wyzwań (nie zagrożeń), jakie obecnie i w najbliższych latach staną przed systemem ochrony zdrowia,
systemem wsparcia społecznego, ale także przed społeczeństwem. Elementem warunkującym właściwą reakcję społeczeństwa na ten proces jest zrozumienie problemów ludzi starszych zarówno w sferze somatycznej, jak
i psycho-społecznej [1]. Należy przypuszczać, iż średnia
oczekiwana długość życia będzie się sukcesywnie wydłużać, co sprzyja zwiększeniu zarówno liczby, jak i odsetka ludności w starszym wieku w ogólnej populacji
Polski [2].
Jednym ze środków zaradczych w tej sytuacji jest
konsekwentne realizowanie celów polityki senioralnej.
Skupia się ona na działaniach organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, które realizują inicjatywy dotyczące godnego i zdrowego starzenia
się. Celem polityki senioralnej jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu
oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia [3].
Podejmując działania zmierzające do poprawy stanu
zdrowia niezbędne jest uzyskiwanie danych na temat
czynników je warunkujących (na przykład przy wykorzystaniu modeli uwarunkowań zdrowia). Końcowym
efektem może być powstanie swoistej mapy elementów
warunkujących zdrowie dedykowanej osobom starszym.
Taka wiedza stanowić winna punkt wyjścia do działań
systemowych, ale i lokalnych na rzecz poprawy stanu
zdrowia osób starszych [4].

Cel pracy
Określenie głównych potrzeb zdrowotnych osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł pozyskiwania informacji na temat zdrowia

Materiał i metody
Badanie zostało przeprowadzone w grupie 114 osób
powyżej 60 r.ż., w tym 62,28% kobiet i 37,72% mężczyzn. Badaną populację podzielono na trzy 5-letnie
grupy wiekowe. Największą grupę stanowiły osoby
w wieku 66-70 lat (39,47%) oraz w wieku powyżej 71
lat (39,47%), najmniejszą – osoby w wieku 60-65 lat
(21,05%).
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Największą grupę badanej populacji stanowią wdowcy/wdowy (45,61%). Ponad 35% badanej grupy to osoby pozostające w związku małżeńskim, 16,67% to osoby
rozwiedzione, 2,63% to osoby będące kawalerem/panną.
Ponad połowa badanych osób (54,39%) mieszka sama.
Co trzeci badany mieszka w mieście powyżej 200 tys.
mieszkańców (33,33%), najmniejsza grupa osób mieszka w mieście poniżej 50 tys. mieszkańców (10,53%).
Charakterystykę badanej grupy prezentuje tabela I.
Tabela I. Charakterystyka socjodemograficzna badanej
grupy
Table I. Socio-demographic characteristics of the research pool
Charakterystyka badanej grupy

Liczba osób
(N = 114) N (%)

Płeć
Kobieta

71 (62.28)

Mężczyzna

43 (37.72)

Wiek
60-65

24 (21.05)

66-70

45 (39.47)

> 71

45 (39.47)

Stan cywilny
Kawaler/Panna

3 (2.63)

Żonaty/Mężatka

40 (35.09)

Rozwiedziony/Rozwiedziona

19 (16.67)

Wdowiec/Wdowa

52 (45.61)

Miejsce zamieszkania
Wieś

33 (28.95)

Miasto < 50 tys. mieszkańców

12 (10.53)

Miasto 50-200 tys. mieszkańców

31 (27.19)

Miasto > 200 tys. mieszkańców

38 (33.33)

W analizie statystycznej wykorzystano weryfikację
hipotez statystycznych opartą o test Chi2 Pearsona oraz
współczynnik korelacji rang Spearmana. Za istotne statystycznie różnice we wszystkich przeprowadzonych
testach uznano te, dla których prawdopodobieństwo
p < 0.05. Współczynnik rang Spearmana został wskazany jedynie w sytuacjach, gdy jego wartość jest istotna
statystycznie.

Wyniki
Informacje na temat zdrowia czerpane są przez badane osoby głównie od lekarza (69,30%), kolejno wskazywane były gazety (8,77%), Internet (6,14%), telewizja
(5,26%). Analiza statystyczna wykazała, iż osoby mieszkające samotnie częściej korzystają z innych źródeł informacji niż te, zaczerpnięte u lekarzy (głównie radio,
telewizja, rodzina) (Chi2 = 16.9393, df = 7, p = 0.01779).
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1
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Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o zdrowiu
jest według badanych osób lekarz (84,21% odpowiedzi).
Na drugim miejscu wskazana została rodzina (6,14%).
Płeć, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania ani fakt,
czy dana osoba mieszka sama nie wpływają na wskazywane przez respondentów odpowiedzi (we wszystkich
przypadkach p > 0.05).
Blisko połowa badanej grupy chce wiedzieć, jak szukać potrzebnych informacji na temat zdrowia w Internecie (47,37%). Co czwarta osoba (23,68%) była zdecydowanie przeciwna. Chęć nauki zgłaszały przede wszystkim osoby mieszkające w dużych miastach, respondenci
mieszkający na wsi byli mniej zainteresowani nauką
wyszukiwania informacji na temat zdrowia w Internecie
(Chi2 = 39.2367, df = 16, p = 0.00101).
Na wizytę u lekarza badane osoby zapisują się głównie osobiście (72,81%). Co czwarta osoba umawia zwykle wizytę telefonicznie (24,56%), przez trzecią osobę
umawia się 2,63% osób. Sposób zapisu na wizytę lekarską nie jest uzależniony od płci, wieku, stanu cywilnego,
miejsca zamieszkania respondenta ani faktu, czy mieszka on sam (p > 0.05).
Największa grupa respondentów ocenia swoje kontakty z rodziną jako bardzo dobre (42,11%), 35,96% jako
dobre, 14,04% jako takie sobie, 7,02% jako złe, 0,88%
jako bardzo złe. Płeć, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania ani fakt, czy dana osoba mieszka sama nie
wpływają na wskazywane przez respondentów odpowiedzi (we wszystkich przypadkach p > 0.05).
Blisko 9% respondentów często odczuwa osamotnienie. Niemal 60% osób wskazało, że osamotnienie odczuwa tylko czasami, co trzecia badana osoba w ogóle nie
odczuwa osamotnienia. Osamotnienie znacznie częściej
odczuwają osoby mieszkające same. Tylko co czwarta
osoba mieszkająca samotnie (24,19%) - w porównaniu
z blisko połową (42,31%) osób mieszkających z innymi
osobami, wskazała, że nigdy nie odczuwa osamotnienia (Chi2 = 11.2651, df = 2, p = 0.00358; R = -0.27095,
t = -2.979, p = 0.00355).
Na pomoc innych ludzi może liczyć 87,72% osób
(71,93% wskazało, że może liczyć na pomoc innych,
ale z niej nie korzysta; 15,79% osób korzysta z pomocy
innych ludzi). Na pomoc nie może liczyć 12,28% osób.
Na osób innych ludzi mogą liczyć przede wszystkim respondenci posiadający żonę/męża (90% osób tej grupy).
Osoby będące kawalerem/panną, wdową/wdowcem najczęściej wskazywały, że nie mogą liczyć na pomoc innych (Chi2 = 16.3958, df = 6, p = 0.01178; R = -0.23798,
t = -2.593, p = 0.01078). Na pomoc innych ludzi mogą
także częściej liczyć osoby mieszkające z innymi niż
osoby samotne (Chi2 = 16.1460, df = 2, p = 0.00031;
R = -0.36912, t = -4.203, p = 0.00005).

Najwięcej radości sprawiają respondentom wizyty rodzinne (25,44%), spotkania z przyjaciółmi (25,44%),
realizowanie pasji (18,42%), wyjście do kina lub teatru
(12,28%). Jako formę odpoczynku respondenci preferują
najbardziej relaks w ogrodzie (21,93%), aktywność fizyczną (rower, gimnastyka) (21,05%), spacer (25,44%),
oglądanie telewizji (22,81%).
Według respondentów spędzanie czasu w domu przez
osoby starsze jest najczęściej uwarunkowane brakiem
chęci (34,21%), brakiem atrakcji dla osób starszych
(25,44%), brakiem pieniędzy (24,56%) oraz brakiem informacji o tym, co można robić poza domem (15,79%).
Uzyskane odpowiedzi zależą od miejsca zamieszkania respondentów – osoby mieszkające na wsi najczęściej wskazywały brak atrakcji dla osób starszych, osoby w dużych miastach – brak chęci (Chi2 = 22.1449,
df = 12, p = 0.03593).
Swój stan zdrowia respondenci ocenili jako: bardzo
dobry – 4,39%, dobry – 38,60%, taki sobie – 46,49%,
zły 7,02%, bardzo zły – 3,51%. Ocena stanu zdrowia warunkowana jest przez wiek respondentów
(Chi2 = 25.4459, df = 12, p = 0.01285). Osoby w grupach wiekowych 60-65 oraz 66-70 oceniali swój stan
zdrowia zwykle jako dobry (odpowiednio 54,17% oraz
46,67% osób), osoby powyżej 71 r.ż. – jako taki sobie
(56,82% osób). Stan zdrowia badanych osób zależy
również od stanu cywilnego – najlepiej swój stan zdrowia oceniły osoby rozwiedzione, najgorzej – wdowy
i wdowcy (Chi2 = 22.1910, df = 12, p = 0.02543). Znacznie gorzej swój stan zdrowia oceniły osoby mieszkające
samotnie w porównaniu z respondentami mieszkającymi
z innymi osobami (Chi2 = 10.0829, df = 4, p = 0.03905).
Największym źródłem stresu dla respondentów są
problemy zdrowotne (39,47%), kolejno problemy finansowe (34,21%), izolacja i samotność (14,04%) oraz
otoczenie (12,28%). Problemy te nie są zależne od wybranych zmiennych niezależnych (wiek, płeć, stan cywilny, miejsce zamieszkania, fakt mieszkania samemu
– p > 0.05).
Zdaniem respondentów, na polepszenie ich życia wpłynęłoby przede wszystkim: lepsze zdrowie
(23,68%), lepszy dostęp do lekarzy specjalistów
(21,05%), lepsza sprawność fizyczna (19,30%), większe
świadczenie emerytalne (17,54%), lepsze kontakty z rodziną (10,53%), grupowo zorganizowane formy rozrywki, takie jak kino czy teatr (7,89%). Wskazywane odpowiedzi zależały od miejsca zamieszkania respondentów
(Chi2 = 354535, df = 20, p = 0.01782; R = -0.29091,
t = -3.218, p = 0.00169). Mieszkańcy wsi najczęściej
wskazywali lepsze zdrowie (31,03%) oraz lepszy dostęp do specjalistów (27,59%). Mieszkańcy miast poniżej 50 tys. mieszkańców najczęściej wskazywali więk-
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sze świadczenia emerytalne (41,67%) i lepsze zdrowie
(25,00%). Mieszkańcy miast 50-200 tys. mieszkańców
wskazywali głównie lepszy dostęp do lekarzy specjalistów (38,71%) oraz wyższe świadczenia emerytalne
(19,35%). Mieszkańcy największych miast, powyżej
200 tys. mieszkańców wskazywali zwykle lepsze zdrowie i lepszą sprawność fizyczną (po 31,58%).

Omówienie
Jedną z omawianych w pracy potrzeb zdrowotnych,
którą można zakwalifikować jako psycho-somatyczną,
jest potrzeba edukacji zdrowotnej prowadzonej zarówno przez pracowników systemu ochrony zdrowia, jak
i samodzielne poszerzanie wiedzy. Głównym źródłem
informacji na temat zdrowia dla pacjenta powinna być
osoba z wykształceniem medycznym. W przypadku
osób starszych ma to szczególne znaczenie, zwłaszcza
z uwagi na brak umiejętności z korzystania z innych
źródeł o charakterze evidence based, jak np. Internet.
Ponadto należy zwrócić uwagę, iż szczególnie lekarz,
często stanowi dla osoby starszej autorytet społeczny.
W badaniu własnym został on wskazany przez respondentów jako główne źródło informacji o zdrowiu. Rola
lekarza w procesie edukacyjnym podkreślona została
w piśmiennictwie polskim, jak i światowym przez Karskiego i Pieprzyk [4,5].
Warto w tym miejscu także przytoczyć podobną rolę
pielęgniarki, która jako osoba o wykształceniu medycznym również powinna być zaangażowana w proces edukacyjny pacjenta senioralnego [6].
Współczesna gerontologia przykłada dużą wagę do
edukacji pacjenta i podkreśla, iż jest to immanentna
składowa procesu terapeutycznego [7].
Ciekawie prezentują się wyniki dotyczące inklinacji
do poszukiwania przez respondentów wiedzy na temat
zdrowia w Internecie: 47,37% chce legitymować się taką
wiedzą, 23,68% zdecydowanie nie. Chęć nauki zgłaszały przede wszystkim osoby mieszkające w dużych miastach. Plany monitorowania i polepszania stanu zdrowia
najstarszej części populacji istnieją od dawna. Ich efektywne wprowadzenie warunkuje poziom technologiczny
społeczeństwa i to, czy można uznać je za społeczeństwo informacyjne [8].
Wykorzystanie idei e-health mogłoby usprawnić
system zapisów do lekarzy, szczególnie lekarzy specjalistów. Jest to szczególnie istotne w kontekście wyników badania własnego osobiście na wizyty zapisuje
się 72,81% badanych, natomiast telefonicznie 24,56%.
Rolę elektronicznych platform wsparcia podkreślają
też Etchemendy i Banos [9]. Istnienie takiego systemu
w Polsce mogłoby wpłynąć na zmniejszenie liczby wi-
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zyt lekarskich w tym tych nieuzasadnionych: wyniki badania własnego pokazują, iż ankietowaniu ludzie starsi
w większości korzystają ze świadczeń co najmniej raz
w miesiącu.
Możliwość zapisów do lekarza w systemie on-line
mogłaby także wpłynąć na zdywersyfikowanie wyboru
placówek- wyniki badania własnego pokazują, iż zdecydowana większość respondentów (ponad 75%) korzysta
z placówki najbliższej ich miejscu zamieszkania. Także
to może mieć wpływ na termin realizacji świadczenia.
Richter-Kaźmierska i Forkiewicz wskazują jednak, że
niski poziom umiejętności obsługi komputera ora korzystania z Internetu znacznie utrudnia wdrażanie takich
rozwiązań [10].
Obok pozyskiwania wiarygodnych informacji o zdrowiu, w kontekście potrzeb zdrowotnych nie należy zapominać o tych z grupy psychospołecznych; do takich
właśnie należy charakter i częstotliwość kontaktu z rodziną. Wyniki badania własnego jednoznacznie pokazują, iż rodzina stanowi główne oparcie dla respondentów,
ponadto osoby posiadające małżonka istotnie rzadziej
odczuwają osamotnienie względem wdów i wdowców.
Potwierdza to rolę rodziny w funkcjonowaniu osoby
starszej. Na to zagadnienie zwraca również uwagę Synak [11]. Warto podkreślić, iż z badania własnego wynika, iż jednym z największych źródeł radości dla osób
starszych są wizyty rodziny (25%).
Grupę osób starszych najczęściej cechuje zjawisko
wielochorobowości. Dla około 40% badanych problemy zdrowotne stanowią główne źródło stresu. Wyniki
te wpisują się w analizę Harschel i wsp., którzy również
zwracają uwagę na chorobę somatyczną jako źródło
stresu [12].
Jedną z metod minimalizowania wystąpienia stresu
oraz redukowania jego skutków jest aktywizacja osób
starszych, a jej jedną z coraz bardziej rozpowszechnionych w Polsce metod jest uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW). O tej formie spędzania czasu wolnego słyszało 90% badanych; ponad
20% z nich uczęszcza na zajęcia. Jachimowicz i Kostka
podkreślają, iż subiektywna ocena stanu zdrowia jest powiązana z uczestnictwem w zajęciach UTW [13].
Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia osób starszych powinny mieć charakter interdyscyplinarny i odnosić się do różnych jego płaszczyzn. Jako główną determinantę jakości życia 23% respondentów podaje poprawę stanu zdrowia; ściśle powiązana z tym jest lepsza
sprawność fizyczna - 19% badanych. Wynik ten wpisuje
się w rezultaty uzyskane przez Maniecką-Bryłę i wsp.,
gdzie jako główne elementy warunkujące jakość życia również wskazano stan zdrowia [14]. Wskazuje ona
również na pewne różnice w postawach i odczuciach
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osób starszych ze względu na miejsce zamieszania: na
wsi lub w mieście.

Wnioski
1. Niezbędne jest wdrożenie systemowych działań na
rzecz zdrowia osób starszych. Działania te winny
mieć charakter interdyscyplinarny i być nakierowane
na wszystkie grupy populacji wpisując się w model
edukacji o starości i do starości.

2. Wykorzystanie narzędzi elektronicznych takich, jak
na przykład Internet, do edukowania osób starszych
nie jest póki co w Polsce możliwe z uwagi na nieprzystosowanie do jego wymogów grupy docelowej
3. Skuteczną metodą poprawy jakości życia osób starszych, jako części populacji, jest ich aktywizowanie
między innymi poprzez pokazanie alternatyw dla czasu spędzanego w domu, takich jak uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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Streszczenie
Wstęp. Umiejscowienie kontroli zdrowia ma duże znaczenie w kwestii postrzegania zaleceń medycznych oraz zachowań
sprzyjających zdrowiu. Cel. Celem pracy było sprawdzenie, jakie jest umiejscowienie kontroli zdrowia w grupie hospitalizowanych, starzejących się mężczyzn. Materiał i metody. Badaniami objęto 119 mężczyzn, pacjentów oddziałów kardiologicznych, urologicznych lub poradni przyszpitalnej. Przeprowadzono je od czerwca 2013 roku do lutego 2014 roku. W badaniach
wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, z użyciem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji oraz Wielowymiarowej Skali Umiejscowienia Kontroli Zdrowia. Wyniki. Badani mężczyźni byli w wieku w wieku 45-55 lat, średnio 50,5 ± 3,16
lat. Najwyższą średnią liczbę punktów zaobserwowano dla wewnętrznej kontroli zdrowia (M = 26,1 ± 3,9). Analiza korelacji
wykazała związek wieku badanych z wymiarem umiejscowienia kontroli zdrowia (p < 0,05) . Mężczyźni z młodszej grupy wiekowej (45-50 lat) mieli częściej wysokie zewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia – przypadek (39; 32,9%). W odniesieniu
do typów umiejscowienia kontroli dostrzeżono, iż co piąty mężczyzna to typ niezróżnicowany silny bądź niezróżnicowany słaby (odpowiednio po 26; 21,8%). Wnioski. Starzejących się mężczyzn charakteryzuje wewnętrzna kontrola zdrowia, przy czym
jej wymiar zależy od ich wieku. Dominującym typem umiejscowienia kontroli zdrowia jest typ niezróżnicowany silny lub niezróżnicowany słaby. (Gerontol Pol 2016; 24: 45-50)
Słowa kluczowe: umiejscowienie kontroli zdrowia, starzejący się mężczyzna
Abstract
Introduction. Health locus of control is very important for performing medical recommendations and for choosing healthy
behaviors. Aim. The aim of research was establishing indicators of the health locus of control among hospitalized ageing
men. Material and methods. The study covered 119 men, hospitalized in cardiology, urology or receiving treatment in health centre. The study was carried out from June 2013, until February 2014. In the research, the diagnostic survey method
was used and it consisted of self-made questionnaire and The Multidimensional Health Locus of Control Scale. Results.
The study covered men at the age of 45-55 (50.5± 3.16 years). In the examined group the highest average number of points
was observed for the internal locus of control (M = 26.1±3.9). The research revealed a significant relationship between
the age of men and the dimension of the locus of control (p<0.05). The men from the younger age group (45 -50 years) had
more often high external health locus of control as the case (39; 32.9 %). Regarding the types of health locus of control,
it was noticed that every fifth man (appropriately 26; 21.8%) was strong undifferentiated type or weak undifferentiated
type. Conclusions. The aging men are characterized by internal health locus of control, but its dimension depends on their
age. The predominant type of location of health locus of control is strong undifferentiated type or weak undifferentiated
type. (Gerontol Pol 2016; 24: 45-50)
Key words: health locus of control, aging man
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Wstęp
Pojęcie umiejscowienia kontroli zdrowia wywodzi się
z teorii Rottera, dotyczącej społecznego uczenia się, która wyjaśnia, że ludzie mają bardzo różne sposoby interpretowania tych samych sytuacji. Umiejscowienie kontroli dzieli się na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Pierwsze
z nich to nic innego, jak odbieranie własnych działań,
jako skutecznych i ważnych podczas wykonywania poszczególnych czynności. Jednostka docenia konsekwencje własnych działań. Osoby posiadające wewnętrzne
poczucie kontroli charakteryzują się silniejszą osobowością oraz pewnością siebie. Wyróżniają się wysokimi życiowymi aspiracjami i wiarą we własne siły. Zewnętrze poczucie umiejscowienia kontroli ma miejsce,
kiedy odpowiedzialność za konkretne sytuacje życiowe
jednostka znajduje poza swoją osobą. Nie ufa sobie oraz
nie wierzy w skuteczność własnych działań. Uważa, że
niezależnie od tego, co zrobi, jej sytuacja jest uwarunkowana czynnikami zewnętrznymi. Osoba z zewnętrznym poczuciem kontroli jest zazwyczaj niepewna siebie,
bierna oraz bardziej zależna od innych [1,2].
Lokalizacja kontroli ma swoje odniesienie do zdrowia, jako czynnik warunkujący zachowania człowieka.
Jest kluczowym czynnikiem rozwoju promocji zdrowia
i skuteczności profilaktyki [1-4]. Zmienia się w ciągu
życia, a jej stabilność determinują różne sytuacje losowe [4]. Pewne znaczenie w tej kwestii ma również płeć
[3,5].
Funkcjonujące w piśmiennictwie pojęcie „starzejący się mężczyźni” badacze odnoszą do wieku 45-55 lat
[6,7]. W tym czasie bowiem większość mężczyzn dostrzega u siebie objawy (których wcześniej nie było)
oraz uświadamia sobie starzenie się organizmu. Wzrasta
też ryzyko pojawienia się chorób przewlekłych, a co za
tym idzie zachodzi potrzeba zwiększenia troski o własne
zdrowie [6-9]. Stąd interesujące wydawało się podjęcie
badań odnośnie lokalizacji kontroli zdrowia w tej grupie
mężczyzn.

Cel pracy
Celem pracy było sprawdzenie, jakie jest umiejscowienie kontroli zdrowia w grupie starzejących się mężczyzn, leczonych z powodu choroby przewlekłej.

Materiał i metody
Badaniami objęto 119 mężczyzn, hospitalizowanych
na oddziałach kardiologicznych, urologicznych i pacjentów poradni przyszpitalnych, w okresie od czerwca 2013
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1

roku do lutego 2014 roku w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie, w Okręgowym
Szpitalu Kolejowym SPZOZ w Lublinie oraz w Szpitalu
Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Kryterium włączenia do grupy stanowił:
· wiek 45-55 lat,
· leczenie się z powodu choroby przewlekłej,
· dobry stan ogólny w dniu prowadzenia badań,
· wyrażenie pisemnej zgody na udział w badaniach.
W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędzie badawcze stanowił specjalnie dla
celów tej pracy skonstruowany kwestionariusz, składający się z dwóch części. Pierwszej własnej konstrukcji,
dotyczącej danych socjodemograficznych i zdrowotnych
oraz drugiej, Wielowymiarowej Skali Umiejscowienia
Kontroli Zdrowia (The Multidimensional Heath Locus
of Control Scale – MHLC).
Wielowymiarowa skala Umiejscowienia Kontroli
Zdrowia w polskiej adaptacji Juczyńkiego, składa się
z dwóch wersji (A i B), które traktowane są jako równoznaczne. Zawierają odpowiednio 18 określeń, przedstawionych w trzech wymiarach: moje zdrowie zależy
ode mnie (W); moje zdrowie zależy od wpływu innych,
zwłaszcza od personelu medycznego (I); o zdrowiu decyduje przypadek lub inne czynniki zewnętrzne (P).
Wyniki oblicza się oddzielnie dla trzech wymiarów,
przy czym zakres w każdym z nich wynosi od 6 do
36 punktów. Im więcej punktów, tym przekonanie o silniejszym wpływie danego czynnika. Przyjmując medianę jako granicę podziału na wyniki niskie i wysokie (poniżej wartości środkowej niskie, powyżej wysokie) dla
każdego z wymiarów (W, I, P) wyodrębnia się 8 typów
kontroli zdrowia [10].
Przed przystąpieniem do badań każdy pacjent został
poinformowany o celu badań oraz poproszony o podpisanie zgody na udział w nich, na specjalnie przygotowanym formularzu. Badania były dobrowolne i anonimowe. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji
Bioetycznej UM w Lublinie (nr KE–0254/148 z dnia
23 maja 2013 roku) oraz zgodę kierowników klinik i ordynatorów oddziałów szpitalnych na przeprowadzenie
badań wśród leczonych tam pacjentów.
Zebrany materiał badawczy został poddany analizie
statystycznej. Dane, mierzone w skali nominalnej i porządkowej, przedstawiono za pomocą liczby i odsetka.
W analizie zmiennych ilościowych wykorzystano miary
statystyki opisowej: średnią arytmetyczną, odchylenie
standardowe, medianę, wartość minimalną i maksymalną. Weryfikacji normalności rozkładu dokonano testem
Kołmogorwa Smirnowa, w którym warunek „normalności” rozkładu jest do przyjęcia wówczas, gdy p > 0,05.
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W celu porównania średnich z dwóch niezależnych od
siebie grup wykorzystano test t dla prób niezależnych.
Do sprawdzenia założenia o jednorodności wariancji
w badanych grupach zastosowano test Levene’a. Do porównania więcej niż dwóch średnich zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Jako testu post
hoc użyto test Tukey’a, zwanego również testem porównań wielokrotnych [11].
W opracowaniu przyjęto poziom istotności p < 0,05
wskazujący ma istnienie istotnych statystycznie różnic bądź zależności. Bazę danych i analizę statystyczną
przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe IBM SPSS Statistics (wersja 21).

Wyniki
Średnia wieku badanych wynosiła 50,5 ± 3,16 lat. Dla
celów tej pracy dokonano podziału mężczyzn na dwie
grupy wiekowe: 45-50 lat i 51-55 lat. Blisko połowa
badanych (49; 41,2%) to pacjenci oddziału kardiologii, co trzeci (37; 31,1%) oddziału urologii, a pozostali
(33; 27,7%) poradni urologicznej. Wśród badanych najwięcej było (53; 44,5%) mieszkańców wsi. Dalszych
34 (28,6%) mieszkało w dużym mieście (powyżej 100
tysięcy mieszkańców), a 32 (26,9%) w małym mieście
(poniżej 100 tysięcy mieszkańców). Większość to żonaci mężczyźni (100; 84 %). Innych 11 (9,3 %) to kawa-
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lerzy, 5 (4,2 %) rozwiedzionych i 2 (1,7%) wdowców.
Do regularnego wykonywania badań profilaktycznych
przyznało się 74 (62,2%) mężczyzn, a zaprzeczyło temu
45 (37,8%). Ponad połowa badanych (65; 54,6%) oceniła swój stan zdrowia jako dobry, 40 (33,6%) jako dostateczny, a 9 (7,6%) jako zły.
Średnie wyniki dla poszczególnych wymiarów kontroli zdrowia (w wersji A i B), w badanej grupie mężczyzn,
zestawiono w tabeli I.
Najwyższą średnią liczbę punktów, zarówno w wersji
A, jak i B, zaobserwowano dla wewnętrznej kontroli
zdrowia, czyli dla stwierdzenia, że w największym stopniu zależy ono od samych respondentów. Na kolejnym
miejscu znalazł się wpływ innych. Zdrowie jako wynik
przypadku (w obu wersjach) osiągnęło najniższą liczbę
punktów.
W tabeli II pokazano częstość występowania wyników
niskich i wysokich umiejscowienia kontroli zdrowia
w badanej grupie dla każdego z trzech wymiarów.
Niskie umiejscowienie kontroli zdrowia najczęściej
spotykano, w badanej grupie mężczyzn, w wymiarze
wewnętrznym (56; 54,6%). W dalszej kolejności w wymiarze wpływ innych (58; 48,7%), a następnie przypadek (56; 47,1%). W przypadku wysokiego umiejscowienia było odwrotnie.
Typy umiejscowienia kontroli zdrowia, jakie cechowały badaną grupę mężczyzn, przedstawiono w tabeli III.

Tabela I. Wyniki dla poszczególnych wymiarów kontroli zdrowia
Table I. Mean point values of the dimensions of health control
Kontrola zdrowia

M

SD

Me

Min – Max

MHCL – wersja A
Wewnętrzna

26,1

3,9

27

11 – 36

Wpływ innych

23,6

5,7

24

9 – 35

Przypadek

19,9

6,1

20

6 – 34

MHCL – wersja B
Wewnętrzna

26,0

3,9

27

15 – 34

Wpływ innych

24,8

5,2

25

11 – 35

Przypadek

20,6

5,3

21

8 – 30

M – średnia; SD – odchylenie standardowe; Me – mediana; Min – Max – minimum – maksimum

Tabela II. Umiejscowienie kontroli zdrowia w badanej grupie
Table II. The health locus of control in the study group
Umiejscowienie
kontroli
Niskie

Wymiar
Wewnętrzny (W)

Wpływ innych (I)

Przypadek (P)

n

%

%

n

%

n

65

54,6

58

48,7

56

47,1

Wysokie

54

45,4

61

51,3

63

52,9

Ogółem

119

100,0

119

100,0

119

100,0
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Tabela III. Typy umiejscowienia kontroli zdrowia

ny i pomniejszający wpływ innych cechowały odpowiednio po 8 (6,7%) ankietowanych, a powiększający
wpływ innych 10 (8,4%) mężczyzn.
Różnice w umiejscowieniu kontroli zdrowia w odniesieniu do wieku badanych i miejsca ich zamieszkania
pokazano w tabeli IV i V.

Table III. The types of the health locus of control
Typ umiejscowienia kontroli zdrowia

n

%

Niezróżnicowany – silny

26

21,8

Niezróżnicowany – słaby

26

21,8

Powiększający wpływ przypadku

16

13,4

Pomniejszający wpływ przypadku

12

10,1

Silny – zewnętrzny

13

10,9

Silny – wewnętrzny

8

6,7

Powiększający wpływ innych

10

8,4

Pomniejszający wpływ innych
Ogółem

8

6,7

119

100,0

Badani najczęściej cechowali się typem niezróżnicowanym silnym bądź niezróżnicowanym słabym (odpowiednio po 26; 21,8%). W dalszej kolejności byli mężczyźni o typie powiększającym wpływ przypadku (16,
13,4%). Co dziesiąty (odpowiednio 12;10,1% i 13, tj.
10,9%) to respondenci o typie pomniejszającym wpływ
przypadku i silny – zewnętrzny. Typy silny – wewnętrz-

Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic
między wiekiem badanych a wewnętrznym umiejscowieniu kontroli zdrowia oraz w określanym jako wpływ
innych (p > 0,05). Stwierdzono je natomiast w umiejscowieniu zewnętrznym, określanym jako przypadek
(p < 0,05), przy czym mężczyźni o wysokim umiejscowieniu kontroli to głównie osoby z młodszej grupy wiekowej.
Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic zarówno w wewnętrznym, jak i zewnętrznym (wpływ
innych) oraz zewnętrznym (przypadek) umiejscowieniu
kontroli zdrowia a miejscem zamieszkania badanych
(p > 0,05).

Tabela IV. Umiejscowienie kontroli zdrowia a wiek mężczyzn
Table IV. The health locus of control and age of the men
Umiejscowienie kontroli zdrowia
W (wewnętrzne)

I (inni)

P (przypadek)

Wiek

Niskie

Wysokie

Niskie

Wysokie

Niskie

Wysokie

(w latach)

n = 65; 54,6%

n = 54; 65,4%

n = 58; 48,7%

n = 61; 51,3%

n = 56; 47,1%

n = 63; 52,9%

45-50
n = 60; 50,4%
51-55
n = 59; 49,6%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

31

26,1

29

24,4

32

26,9

28

23,5

21

17,6

39

32,8

34

28,6

25

21,0

26

21,8

33

27,7

35

29,4

24

20,2

Istotność

p = 0,5

p = 0,3

p = 0,008

Tabela V. Umiejscowienie kontroli zdrowia a miejsce zamieszkania badanych
Table V. The health locus of control and place of living of the study group
Umiejscowienie kontroli zdrowia
Miejsce zamieszkania

Wieś
53; 44,5%
Małe miasto
32; 26,9%
Duże miasto
34; 28,6%
Istotność

W (wewnętrzne)

I (inni)

P (przypadek)

Niskie

Wysokie

Niskie

Wysokie

Niskie

Wysokie

n = 65; 54,6%

n = 54; 65,4%

n = 58; 48,7%

n = 61; 51,3%

n = 56; 47,1%

n = 63; 52,9%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

29

24,4

29

24,4

26

21,8

27

22,7

21

17,6

32

26,9

15

12,6

25

21,0

26

21,8

33

27,7

16

13,4

16

13,4

21

17,6

13

10,9

18

15,1

16

13,4

19

16,0

15

12,6

p = 0,47
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p = 0,3
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Dyskusja
Z analizy zebranego materiału wynika, iż badanych
mężczyzn cechuje wewnętrzna kontrola zdrowia, co
w kontekście ich aktualnej sytuacji zdrowotnej trzeba
uznać za bardzo korzystne. Zwalczenie choroby i powrót do zdrowia upatrują oni przede wszystkim w sobie
i swoim postępowaniu. Według Helmer i wsp. osoby takie czują się odpowiedzialne za stan własnego zdrowia
oraz podejmują konkretne działania, aby je poprawić
[12]. Inaczej jest w przypadku kontroli zewnętrznej –
przekonanie ludzi o osobistym wpływie na zdrowie jest
znikome, a zachowania prozdrowotne podejmowane
rzadko [13].
Rodzaj lokalizacji kontroli zdrowia jest szczególnie
ważny u osób starszych. Według Milte i wsp. kontrola wewnętrzna korzystnie wpływa na utrzymanie wysokiej jakości ich życia i funkcji fizycznych [14]. Osobom
przewlekle chorym pozwala lepiej postrzegać swój stan
zdrowia [15]. Wiąże się też z większym przestrzeganiem
zaleceń lekarskich, w tym odnośnie regularnego wykonywania badań profilaktycznych [16,17]. Prezentowane
badania potwierdzają niektóre te związki – ponad połowa (54,6%) przewlekle chorych mężczyzn ocenia swoje
zdrowie jako dobre, a 62,2% regularnie korzysta z zalecanych im badań. Warto przy tym zauważyć, iż interpretacja niektórych zachowań zdrowotnych człowieka
może być nieco inna. Według Juczyńskiego poddawanie
się systematycznym badaniom lekarskim jest przejawem
zewnętrznej kontroli zdrowia. Natomiast przestrzeganie
zaleceń dietetycznych i innych, codziennych praktyk
zdrowotnych, kontroli wewnętrznej [10].
W prezentowanym materiale nie zaobserwowano
istotnych statystycznie zależności między umiejscowieniem kontroli zdrowia a miejscem zamieszkania
mężczyzn. Dostrzeżono natomiast, że wśród badanych
o wysokim, zewnętrznym umiejscowieniu kontroli (jako
przypadku), dominowali mężczyźni z młodszej grupy
wiekowej. W badaniach Basiagi- Pasterniak i wsp. było
inaczej [18]. Warto jednak zauważyć, iż badana grupa
znajdowała się z bardzo wąskim przedziale wiekowym.
Prawdopodobnie dlatego więcej istotnych różnic nie
było.
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Analiza zebranego materiału pokazała, iż co piąty
mężczyzna prezentował typ umiejscowienia kontroli zdrowia niezróżnicowany silny lub niezróżnicowany
słaby. Z tego wynika, iż lokalizacja kontroli nie była
w badanej grupie jednoznaczna. Występowały jednocześnie różne jej rodzaje, co w świetle piśmiennictwa może
być nawet korzystne [9]. Dostrzeżono bowiem, że wraz
z wiekiem i występowaniem chorób przewlekłych wzrasta zapotrzebowanie na wsparcie ze strony osób trzecich
– rodziny, znajomych, personelu medycznego [19]. Zewnętrzne poczucie kontroli może świadczyć o prawidłowym funkcjonowaniu człowieka w danej społeczności.
Może też być pomocne w przezwyciężaniu trudności,
związanych z odczuwaniem stresu w podejmowaniu decyzji w konkretnych sytuacjach życiowych, w tym także
związanych ze zdrowiem [3,4].
Według Raportu Siemensa stan zdrowia polskich mężczyzn nie jest dobry [20]. Wielu unika badań kontrolnych, a chorobę traktuje jako osobistą porażkę i zagrożenie męskiej tożsamości. W świetle tego prezentowany
materiał i przegląd piśmiennictwa zachęcają do kontynuowana badań oraz poszukiwania czynników determinujących rodzaj i typ umiejscowienia kontroli zdrowia.
Być może pozwoli to na lepsze zrozumienie niektórych
zachowań mężczyzn, obarczonych zwiększonym ryzykiem pojawiania się chorób oraz dolegliwości, związanych z tzn. późnym hipogonadyzmem [7].

Wnioski
1.
W grupie starzejących się mężczyzn najczęściej
występuje wewnętrzna kontrola zdrowia, przy czym jej
wymiar zależy od ich wieku.
2.
Dominującym typem umiejscowienia kontroli
zdrowia w grupie starzejących się mężczyzn jest typ niezróżnicowany silny i typ niezróżnicowany słaby.
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Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce
The situation of the elderly in the labour market in Poland
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Streszczenie
Jednym z najistotniejszych problemów rynku pracy zarówno w Polsce, jak i w całej UE staje się starzenie zasobów pracy.
Celem tego opracowania jest przedstawienie czynników determinujących sytuację na rynku pracy osób starszych oraz krótkiej oceny polityki rynku pracy wobec tej kategorii osób. Polska, mimo obniżenia się stopy bezrobocia wśród osób starszych,
wciąż należy do krajów o stosunkowo niskim poziomie wskaźnika zatrudnienia osób po 55 roku życia. Głównymi czynnikami
wypychającymi osoby starsze z rynku pracy są względy finansowe (relacja wysokości emerytury do wynagrodzenia), poziom
wykształcenia, stan zdrowia, stereotypy panujące wśród pracodawców i naznaczające starszych pracowników jako mniej wydajnych. Do pozostania na rynku pracy, nie zachęcała także prowadzona w Polsce przez dłuższy okres czasu polityka rynku
pracy. Przełom w polityce rynku pracy wobec osób po 50 roku życia nastąpił po roku 2004 i był w dużym stopniu związany
z wstąpieniem Polski do UE. Dopiero naciski ze strony UE na potrzebę zmiany polityki prowadzonej w stosunku do osób
starszych, ze względu na zagrożenia demograficzne przyczyniły się do wprowadzenia zmian w polskiej polityce rynku pracy.
Odpowiedzią rządu na wytyczne UE było stworzenie programów pracy dla osób będących w tzw. wieku niemobilnym 50 Plus
i Solidarność pokoleń. Zaczęto także zwracać coraz większą uwagę na kwestie związane z zarządzaniem wiekiem, a także
wskazano na potrzebę wdrażania koncepcji flexicurity w stosunku do osób 50 plus. Założenia realizowanej obecnie polityki
rynku pracy wobec osób starszych wydają się być słuszne i mogą stanowić nowe szanse dla aktywności zawodowej tej kategorii osób. Potrzebna jest także konieczność prowadzenia odpowiedniej polityki edukacyjnej (kształcenia ustawicznego). (Gerontol Pol 2016; 24: 51-57)
Słowa kluczowe: osoby starsze, rynek pracy, polityka rynku pracy
Abstract
One of the most important problems in the labour market, both in Poland and the EU becomes the aging of the labour force. The aim of this paper is to present the factors determining the labour market situation of older people and a brief assessment of labour market policy towards this category of persons. Poland, despite the drop in the unemployment rate among
older people, still belongs to countries with relatively low employment rate of people over 55 years of age. The main factors pushing older people from the labour market are financial considerations (the ratio of the amount of pensions to wages), level of education, health, stereotypes prevailing among employers and scaring older workers as less productive. The
attitude of long term Polish labour market policy has not encouraged people to stay active. Breakthrough in labour market
policy aimed on persons 50 + years old took place after 2004 and was largely associated with the Polish accession to the
EU in 2004. Only pressure from the EU on the need to change policies in relation to the elderly because of the demographic threat led to changes in the Polish labour market policy. The response of the government to the EU guidelines was to
create work programs for those in the so-called immobile age 50 + and Solidarity between generations. Also one began
to pay increasing attention to issues related to the age management, and also one pointed out the need of implementation
of flexicurity in relation to those 50 plus. Assumptions of the ongoing labour market policy towards the elderly seem to be
right and can provide new opportunities for economic activity of this category of persons. There is also a need for proper
education policy (lifelong learning). (Gerontol Pol 2016; 24: 51-57)
Key words: the elderly, labour market, labour market policy

Wstęp
Jednym z najistotniejszych problemów rynku pracy
zarówno w Polsce, jak i w całej UE staje się starzenie
zasobów pracy. Proces ten jest efektem starzenia się lud-

ności i związany jest ze stałym obniżaniem się liczby
urodzeń przy jednoczesnym wydłużaniu trwania życia
ludzkiego. Prowadzi on do daleko idących konsekwencji o charakterze społecznym i gospodarczym, takich
jak: nasilenie się procesów dezaktywizacji zawodo-
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wej i rosnące wydatki na zabezpieczenie społeczne. Na
płaszczyźnie ekonomicznej przekłada się to na wzrost
obciążeń kosztów pracy i w konsekwencji osłabienie
zdolności przedsiębiorstw do tworzenia nowych miejsc
pracy [1]. Jak zauważa E. Kryńska, „proces starzenia się
zasobów pracy wpływa na ograniczenie ich mobilności
pracowniczej. Osoby znajdujące się w starszych grupach
wieku na ogół charakteryzują się niską mobilnością (zawodową, edukacyjną, przestrzenną i międzyzakładową),
co wpływa na zmniejszenie ich zdolności do elastycznego reagowania na zmiany zachodzące we współczesnych gospodarkach i na współczesnych rynkach pracy.
Konsekwencją starzenia się zasobów pracy jest zatem
wysokie prawdopodobieństwo usztywnienia rynku pracy, biorące się z ograniczeń zdolności dostosowawczych
występujących po jego stronie podażowej” [2].
Z drugiej strony widoczne są społeczne skutki starzenia się społeczeństw, do których zaliczyć należy przede
wszystkim pogłębiającą się społeczną marginalizację
i wykluczenie osób starszych. W literaturze zachodniej
podkreśla się, że starsi ludzie są jedną z grup najbardziej
zagrożonych wykluczeniem społecznym [3]. Wyniki badań empirycznych wskazują, że w sytuacji gdy starsze
osoby zaczynają cierpieć na różne choroby i mieć problemy z poruszaniem się, ich możliwość uczestniczenia
w społeczeństwie staje się ograniczona. W nowoczesnym społeczeństwie, gdzie starsi członkowie rodziny
żyją osobno, w momencie, gdy ich małżonkowie umierają, prawdopodobieństwo ich izolacji społecznej znacznie się zwiększa [4].
Celem tego opracowania jest przedstawienie czynników determinujących sytuację na rynku pracy osób starszych oraz krótkiej oceny polityki rynku pracy wobec
tej kategorii osób. Doprecyzowania wymaga określenie
„osoby starsze”. Wielu autorów przyjmuje, że osobą
starszą na rynku pracy jest osoba po 50 roku życia [5].
Ta granica wieku jest przyjmowana w większości programów zatrudnienia implementowanych przez rządy
krajów europejskich, a zalecanych przez Komisję Europejską (KE) i Międzynarodową Organizację Pracy
(MOP). Również w niektórych opracowaniach kategoria
ta jest prezentowana jako pracownicy w wieku przedemerytalnym, to jest tym, którym do osiągnięcia ustawowo okreslonego wieku emerytalnego brakuje nie więcej
niż 5 lat [6]. Główny Urząd Statystyczny stosuje podział
osób będących w wieku produkcyjnym na będących
w wieku mobilnym (do 44 roku życia) i niemobilnym
(45–54/59). Słownik rynku pracy [7] definiuje osoby będące w wieku produkcyjnym niemobilnym (inaczej immobilnym) jako osoby, które nie są już chętne do zmiany miejsca pracy, dokształcania lub przekwalifikowania
się w celu zmiany stanowiska. Również badania socjoGERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1

logiczne pokazują, że w wieku 38-43 lat człowiek pełni najwięcej ról społecznych i ma w związku z tym najwięcej potrzeb, od 44 roku zaczyna się okres stabilizacji
i zachowania status quo, który trwa do 64 roku życia [8].
Z uwagi na powyższe przedstawiona zostanie sytuacja
osób będących w wieku 55-64 lata na rynku pracy.

Poziom aktywności ekonomicznej osób
po 55 roku życia
Od początku lat dziewięćdziesiątych do chwili obecnej liczba osób będących w wieku produkcyjnym stale
rośnie, przy czym tempo przyrostu tej grupy ludności
jest coraz wolniejsze. Równocześnie następuje proces
starzenia się zasobów siły roboczej powodowany coraz większą liczbą osób będących w wieku produkcyjnym tzw. niemobilnym, czyli 45 lat i powyżej. Odsetek
osób będących w wieku produkcyjnym niemobilnym
wzrósł z 17,2% w 1989 roku do 23,3% w 2014 roku,
tj. do 8968 tys. osób [9]. Zgodnie z najnowszą prognozą demograficzną GUS, liczba osób w wieku 15-64 lata
zmniejszy się w perspektywie do 2050 r. o 8,3 mln osób.
Podobne tendencje można zaobserwować w kształtowaniu się liczebności populacji w wieku produkcyjnym
mobilnym (tj. w grupie 18 - 44 lata). Do 2050 r., spodziewany jest spadek wielkości tej populacji o 6 milionów. Wśród ludności w wieku produkcyjnym niemobilnym w kolejnych okresach będą występowały zmiany rozmiaru populacji w obu kierunkach – przyrost lub
ubytek. Liczba osób w wieku niemobilnym będzie wzrastała aż do 2035-2040 roku, po czym nastąpi jej spadek
[9].
W świetle powyższych prognoz demograficznych,
niesłychanie ważną kwestią staje się utrzymanie jak
najwyższej aktywności zawodowej osób będących po
55 roku życia. W Polsce aktywność zatrudnieniowa
osób powyżej 55 roku życia malała w latach dziewięćdziesiątych i na początku pierwszej dekady XXI wieku.
Obecnie sytuacja powoli się poprawia. Świadczy o tym
wzrost wskażnika zatrudnienia w grupie osób będących w wieku 55-64 lata. O ile w 2003 roku wskaźnik
zatrudnienia dla tej grupy wynosił 28,6%, to w roku
2013 wzrósł do 40,6% i 42,5% w 2014 roku. Mimo to,
jest on znacznie poniżej średniej unijnej (49,5% w 2013
i 51,8% w 2014 roku). Zgodnie z wytycznymi Strategii
Europa 2020, wskaźnik ten powinien kształtować się na
poziomie 50%. Istotne są różnice w zakresie aktywności
zawodowej między kobietami i mężczyznami. Stosunek
wskaźników zatrudnienia wśród mężczyzn do wskaźników zatrudnienia wśród kobiet w wieku 55-64 lata występujący w Polsce jest wyższy (1,6) od średniej OECD
(1,4), jak i średniej UE (1,36) [10].
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Tak duże dysproporcje we wskaźnikach zatrudnienia
dla obu grup związane są ustawowym wiekiem emerytalnym, który jest o 5 lat niższy w przypadku kobiet.
Poza tym niższa aktywność zawodowa kobiet w Polsce
w tym wieku jest spowodowana podejmowaniem przez
nie zobowiązań opiekuńczych. Z prowadzonych badań
empirycznych wynika, że zobowiązania opiekuńcze kobiet w wieku 55- 64 są szczególnie silne i dotyczą zarówno generacji młodszych (wnuki) jak i generacji starszych (rodzice i inni starsi krewni). Badania wskazują,
że gospodarstwa domowe bardzo rzadko korzystają z zewnętrznych form opieki nad członkami gospodarstwa
wymagającymi opieki, a zatem model opieki w Polsce
opiera się głównie na opiece nieformalnej świadczonej przez członków rodziny i krewnych, a więc korzysta głównie z zasobów sieci krewniaczych. Świadczą ją
głównie kobiety oraz osoby w wieku 50 lat i więcej, należące do szeroko pojętych zasobów rodzinnych [11].
Innym wskaźnikiem obrazującym sytuację osób będących w wieku 55-64 lata jest stopa bezrobocia. Stopa
bezrobocia w tej grupie wieku na przestrzeni ostatnich
lat, obniżyła się i jej obecna wartość jest nieznacznie
niższa od średniej unijnej. O ile w 2003 roku stopa bezrobocia w Polsce dla tej grupy wieku wynosiła 11,3%
(przy średniej dla UE 5,3%), o tyle dziesięć lat później
wahała się już na poziomie 7,7% (przy średniej dla UE
7,9%). Jednak wskaźnik poziomu bezrobocia dla osób
będących w tym wieku nie jest miarodajny. Niestety
Polskę charakteryzuje wysoki poziom bierności zawodowej. Wzrost bierności zawodowej jest zjawiskiem
wynikającym z jednej strony z przedłużania wejścia na
rynek pracy przez osoby młode (kontynuowanie nauki),
z drugiej zaś następuje w wyniku przechodzenia na emerytury lub renty, ewentualnie świadczenia przedemerytalne bardzo licznej grupy osób, która nabywa uprawnienia do tych świadczeń. Polska przez wiele lat borykała
się ze zjawiskiem zbyt wczesnej dezaktywizacji zasobów pracy. Na początku okresu transformacji panował
pogląd, że osoby powyżej 55 roku życia, o stosunkowo
niskich kwalifikacjach, mało mobilne, nie do końca rozumiejące warunki gospodarki rynkowej powinny mieć
stworzone warunki do dezaktywizacji. Poza tym, jak
słusznie zauważa P. Błędowski „swoisty kult młodości,
jaki towarzyszył po 1990 roku postępującej rewolucji informatycznej i szybko postepującemu transferowi
know-how, spowodował swoistą marginalizację osób
„po pięćdziesiątce”. Ich szanse zawodowe okazały się
małe, ponieważ ówcześni 50-latkowie stosunkowo rzadko znali języki obce, nie mieli doświadczenia z obsługiwaniem sprzętu elektronicznego, a nade wszystko byli
zainteresowani wycofywaniem się z rynku pracy i przejściem na emeryturę, rentę czy korzystaniem z innego

53

świadczenia społecznego ze względu na pewność jego
otrzymania w porównaniu z niestabilnością zatrudnienia.
Niestety taki sposób postrzegania starszej części populacji pracobiorców został bezzasadnie rozciągnięty na kolejne roczniki osiągające 50 rok życia”[6]. Obecnie uwarunkowania zewnętrzne w dużym stopniu się zmieniły
i proces dezaktywizacji osób w tej grupie uległ zahamowaniu. Przyczyniła się do tego między innymi reforma
emerytalna i brak możliwości przejścia na wcześniejszą
emeryturę. Zmienia się także, co prawda bardzo powoli, świadomość osób będących w wieku okołoemerytalnym. W wiek okołoemerytalny wchodzą roczniki coraz
lepiej wykształcone, posiadające kwalifikacje dostosowane do wymagań współczesnego rynku pracy, które są
coraz bardziej zainteresowane dłuższym pozostaniem na
rynku pracy. Z „Badania wpływu elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy na aktywność zawodową
zasobów pracy w wieku 45+” przeprowadzonego przez
IPiSS wynika, że zdecydowana część pracownikow
(84%) po 45 roku życia gotowa jest podjąć zatrudnienie
w elastycznych formach, aczkolwiek najbardziej zbliżonych do tradycyjnych form zatrudnienia, takich jak np.
umowa na czas określony (33,7%) [12].
Kolejnym miernikiem sytuacji osób starszych na rynku pracy jest długość trwania bezrobocia. Od roku 2003,
obniżył się odsetek osób długotrwale bezrobotnych
z 58,3% do 45,7% w 2013 roku. Jest to korzystna tendencja, jednak nadal bardzo duża część osób jest długotrwale bezrobotna. Należy podkreślić, że konsekwencje
bezrobocia długotrwałego widoczne są na wielu płaszczyznach. Długotrwałe bezrobocie ze społecznego punktu widzenia jest szczególnie niebezpieczne. Bezrobocie
bowiem w miarę wydłużania się czasu jego trwania
zaczyna lokować osoby nim dotknięte poza istniejącą
strukturą społeczno-zawodową, prowadząc w efekcie do
społecznej izolacji i wykluczenia.

Czynniki wypychające osoby starsze z rynku
pracy
W literaturze poświęconej aktywności zawodowej
osób w wieku okołoemerytalnym wyróżnia się „retirement push & pull factors”, czyli czynniki przyciągające te osoby do przejścia na emeryturę oraz czynniki,
które utrudniają znalezienie i utrzymanie zatrudnienia
i tym samym „wypychają” je z rynku pracy [13]. Do
czynników wypychających osoby będące w wieku okołoemerytalnym z rynku pracy należą przede wszystkim
czynniki o charakterze ekonomicznym. Nabywając
uprawnienia do świadczeń emerytalnych czy też przedemerytalnych osoby te dokonują swoistego rodzaju bilansu strat i zysków związanego z przejściem na emeGERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1
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ryturę. Przede wszystkim liczą się względy finansowe
i to w różnych ujęciach: a mianowicie korzystna relacja
emerytury do zarobków, szczególnie w wypadku osób
nisko uposażonych, możliwość połączenia emerytury
z pracą, w tym także w szarej strefie [14].
Innym czynnikiem wypychającym z rynku pracy jest
stosunkowo niski poziom wykształcenia osób będących w grupie 55-64 lata. Wartość kompetencji wśród
osób po 55 roku życia w Polsce jest niższa ze względu
na postępujące coraz szybciej zmiany technologiczne.
Zbyt niskie i przestarzałe często kwalifikacje pracowników starszych, ograniczają ich możliwości utrzymania
się na rynku pracy. Niestety, Polska ma najniższy w UE
wskaźnik uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.
W 2012 roku w szkoleniu zawodowym lub kształceniu
ogólnym uczestniczyło zaledwie 1,2% zatrudnionych
mężczyzn oraz 1,8% zatrudnionych kobiet będących
w wieku 55-64 lata. Odsetek ten znajduje się znacznie
poniżej średniej unijnej, która wynosi 6,4% w przypadku mężczyzn oraz 9,9% w przypadku kobiet [10].
Kolejną determinantą wcześniejszego wycofywania
się z rynku pracy jest stan zdrowia. Wiadomo, że w populacji osób po 55 roku życia, problemy zdrowotne zaczynają się nasilać. Wraz z wiekiem następuje pogorszenie stanu zdrowia oraz wzrost niepełnosprawności.
Z badania „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w Polsce” (PolSenior) wynika, że duża grupa osób wycofała
się z aktywnego życia z powodu niesprawności i różnych problemów zdrowotnych. Orzeczenie o niepełnosprawności posiadało 21,2% badanych (n = 709) [15].
Zaburzenia wzroku i słuchu są jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności, które towarzyszą procesowi
starzenia, ograniczają funkcjonowanie. Badanie wskazuje także na występowanie zaburzeń o charakterze psychicznym: u 24,4% osób w wieku 55–59 lat stwierdzono
podejrzenie łagodnych zaburzeń poznawczych, a u 3,8%
otępienie w lekkim stopniu nasilenia [16].
W Polsce duża rolę we wczesnym wycofywaniu się
z rynku pracy odgrywają czynniki społeczne. Jednym
z nich jest niechęć starszego pokolenia do dłuższego
pozostawania na rynku pracy. W fazę okołoemerytalną
wchodzi aktualnie pokolenie powojennego wyżu demograficznego, które jak wskazuje A. Giza-Poleszczuk
„socjalizowane do szczególnego pojmowania emerytury
– jako naturalnego, niemal „biologicznego” etapu życia,
kojarzonego z zasłużonym odpoczynkiem i przywilejem
tych, którzy ciężko i wiele lat pracowali [17].”
Kolejnym istotnym czynnikiem wypychającym osoby
starsze z rynku pracy są stereotypy panujące wśród pracodawców i naznaczające starszych pracowników jako
gorszych. Z przeprowadzonych badań empirycznych
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1

wynika, że do stereotypów, które ciążą nad decyzjami
zatrudnienia osób po 45 roku życia zaliczyć należy [18]:
· Starzejąca się załoga jest zagrożeniem dla konkurencyjności firmy, osłabia jej pozycje rynkową;
· Starsi pracownicy mają przestarzałe kwalifikacje
i są negatywnie nastawieni do ewentualnego dalszego przeszkolenia, niechętnie uczą się nowych
umiejętności;
·· Często chorują, mają nieodpowiednie do wymagań
współczesności nawyki pracy, sa konserwatywni,
nie radzą sobie z technologiami IT, obawiają się
wszelkich nowości;
Stereotypy tego rodzaju prowadzą do zachowań dyskryminacyjnych wśród pracodawców oraz zwiększają
społeczną akceptację dla wczesnej rezygnacji z aktywności zawodowej.
Kolejnym czynnikiem wypychającym osoby w wieku
okołoemerytalnym, jest nadal dość trudna i niestabilna sytuacja na rynku pracy a także prowadzona w mało
skuteczny sposób, polityka rynku pracy zachęcająca
osoby starsze do pozostania na nim.

Polityka rynku pracy wobec osób starszych
Polityka mająca na celu wczesniejszą dezaktywizację
osób starszych zaczęła być prowadzona w Polsce już
z początkiem lat 70. Przyznawanie uprawnień emerytalnych było elementem, jak stwierdzają Autorzy raportu
W trosce o pracę, „politycznego rozdawnictwa przywilejów” [19]. Politykę łagodzenia sytuacji na rynku pracy poprzez umożliwienie osobom starszym przejścia na
wcześniejszą emeryturę bądź rentę kontynuowano w latach 90. Z jednej strony – sprzyjano wcześniejszemu,
przed ukończeniem wieku emerytalnego, opuszczaniu
rynku pracy, a z drugiej – osobom będącym w wieku
emerytalnym, pobierającym świadczenia, stworzono
motywacje do pracy. Sygnałem świadczącym o zmianach w tej polityce było wprowadzenie reformy systemu
emerytalnego 1 stycznia 1999 roku. Zmieniono także zasady przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy –
prowadzące do zaostrzenia kryteriów.
Zasadniczy zwrot nastąpił w polityce rynku pracy
wobec osób starszych w 2004 roku, a więc po 13 latach
istnienia jawnego bezrobocia w Polsce. Dopiero ustawa
z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [20], wyodrębniła osoby po 50
roku życia jako osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Przełom w polityce wobec osób
po 50 roku zycia był w dużym stopniu związany z wstąpieniem Polski do UE w 2004 roku. Dopiero naciski
ze strony UE na potrzebę zmiany polityki prowadzonej
w stosunku do osób starszych, ze względu na zagrożenia
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demograficzne przyczyniły się do wprowadzenia zmian
w polskiej polityce rynku pracy.
Odpowiedzią rządu na wytyczne UE było stworzenie
programu pracy dla osób będących w tzw. wieku niemobilnym. Program ten, mający na celu zwiększenie
poziomu aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym (tzw. Program 50+) był częścią planu działań prowzrostowych zawartych w Narodowym Planie
Rozwoju Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca. Był to
program innowacyjny, gdyż nie było wcześniej jeszcze
programu rządowego, regionalnego czy lokalnego, którego ostatecznymi beneficjentami były osoby starsze
[21]. Wytyczył on pewne kierunki działań, które są kontynuowane w planie rządowym aktywizacji zawodowej
50+ „Solidarność pokoleń”. Przyjęty w roku 2008 Program Solidarność Pokoleń, zakładał potrzebę skoordynowanych działań, obejmujących zarówno te obszary,
które wspierają popyt na pracę osób 50+, jak i te, które
oddziałują na stronę podażową, poprzez tworzenie zachęt do wydłużania aktywności zawodowej oraz działania na rzecz kapitału ludzkiego w tej populacji. Niestety, informacje dotyczące skuteczności działań tego
programu są ograniczone. W dokumencie rządowym
z 2013 roku przyjmującym nowy program, Solidarność
pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, wskazuje się, że w okresie od
2008 do 2013 roku szereg założonych w programie działań zostało zrealizowanych. W szczególności obniżono
koszty pracy dla osób powyżej 50. roku życia poprzez
obniżenie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wprowadzono emerytury pomostowe i bardzo istotnie ograniczono
możliwości korzystania z wcześniejszych emerytur [22].
Jednak są to stwierdzenia bardzo ogólnikowe, a wzrost
wskaźnika zatrudnienia osób starszych w latach 20082013, spowodowany był przede wszystkim wzrostem
ożywienia gospodarczego.
Nowe elementy programu Solidarność Pokoleń
z 2013 roku obejmują doskonalenie umiejętności, poprawę kompetencji zarządzania personelem oraz promocję
zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzięki wprowadzeniu zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawcy uprawnieni są do otrzymywania dofinansowania w przypadku zatrudnienia
osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, a utworzenie
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) pozwala na finansowanie szkoleń i kształcenia pracowników,
w pierwszym etapie obejmujących właśnie starszych
pracowników [22].
Program Solidarność Pokoleń wpisuje się w założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata
2014–2020. Celem głównym polityki senioralnej w ob-
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szarze aktywizacji zawodowej jest zaplanowanie i podjęcie działań, które pozwolą na jak najlepsze wykorzystanie potencjału osób starszych na rynku pracy i tym samym pozwolą na zwiększenie i przedłużenie aktywności
zawodowej osób 50+ oraz 60+ [23].
W raporcie OECD Starzenie się i Polityka Zatrdunienia. Polska 2015. Lepsza praca wraz z wiekiem wskazuje się na koniecznośc prowadzenia działań na trzech
płaszczyznach [10]:
1. Stosowaniu zachęt do pozostawania w zatrudnieniu
poprzez ograniczenie mozliwości przechodzenia na
wcześniejsze emerytury. Służyć ma temu ujednolicenie systemu emerytalnego, zapobieganie wycofywaniu się z rynku pracy poprzez system rent z tytułu
niezdolności do pracy, czy też lepsze uzupełnianie się
systemów zasiłków dla bezrobotnych z systemem pomocy społecznej.
2. Poprawie zatrudnialności starszych pracowników poprzez szkolenia, które powinny być bardziej ukierunkowane na pracę, opiekę zdrowotną świadczoną przez
medycynę pracy skoncentrowaną przede wszystkim
na profilaktyce, centralnej koordynacji kontroli i pomiaru efektywności działań na rzez osób starszych,
czy też tworzenie nowoczesnych placówek opiekuńczych, które odciążyłyby starsze kobiety od opieki
nad członkami rodziny.
3. Usuwaniem barier związanych z zatrudnieniem po
stronie pracodawców, poprzez: zniesienie przepisów
przewidujących szczególną ochronę starszych pracowników, ograniczeniu możliwych negatywnych
skutków utraty pracy poprzez aktywną politykę rynku pracy, promowanie zarządzania i organizacji pracy
z punktu widzenia cyklu życia (zarządzania wiekiem).
Dobrze się stało, że w polskiej polityce rynku pracy wobec osób satrszych, zwrócono uwagę na kwestie
związane z zarządzaniem wiekiem. Warto podkreślić,
że koncepcja age management pojawiła się już wcześniej w Europie Zachodniej i oznacza różnorodne działania, skierowane głównie do starszych pracowników,
mające na celu poprawę ich środowiska pracy oraz zdolność do jej wykonywania, podejmowane przez wiele
podmiotów (rząd, partnerów społecznych, poszczególnych pracodawców i samych zainteresowanych, czyli
pracowników). Ponadto założenia prowadzenia polityki
flexicurity w stosunku do osób 50 plus wydają się być
słuszne i mogą stworzyć dla nich nowe szanse aktywności zawodowej. Wyniki cytowanego już wcześniej badania „Badanie wpływu elastycznych form zatrudnienia
i organizacji pracy na aktywność zawodową zasobów
pracy w wieku 45+” wskazują, iż mozna je polecić jako
zachętę do wydłużania życia zawodowego. Nietypowe formy zatrudnienia stwarzają bowiem osobom starGERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1
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szym szansę stopniowego, płynnego przechodzenia na
emeryturę, tworząc swoisty pomost między zatrudnieniem standardowym a całkowitą biernością zawodową
[24]. Jednak z badań prowadzonych pod kierunkiem B.
Urbaniak wynika, że wprowadzenie elastycznej organizacji czasu pracy miałoby pozytywny wpływ na decyzje
o przedłużeniu aktywności zawodowej tylko u ¼ osób
(przede wszystkim posiadającym wyższe wykształcenie). Niestety, zdaniem Autorki „flexicurity” jako model
działania, skierowany między innymi do starszych pracobiorców ma szanse przynieśc poprawę ich sytuacji na
rynku pracy, lecz raczej w stosunku do kolejnych pokoleń, gdyż współcześni pięćdziesięciolatkowie są w dużej
mierze nastawieni na zakończenie kariery zawodowej”
[25].

Podsumowanie i wnioski
Problem starzenia się zasobów ludzkich zaczyna dotykać coraz bardziej polski rynek pracy, charakteryzujący
się wysokim poziomem bezrobocia. Próby jego ograniczania w drodze wykorzystywania narzędzi zwiększających bierność zawodową osób w wieku przedemerytalnym spowodowały poważne negatywne skutki dla finansów publicznych. Obecnie zachodzi coraz pilniejsza
potrzeba konieczności zwiększania aktywności zawodowej. Potrzebę tę dostrzeżono również w prowadzonej
polityce rynku pracy w Polsce. Szkoda, ze zwrot w kierunku działań na aktywizowanie osób starszych nastąpił tak późno, bo dopiero w 2004 roku. Wzorując się na
doświadczeniach innych krajów zachodnioeuropejskich
należy jak najszybciej prowadzić kompleksowe działania mające na celu podniesienie aktywności zawodowej
osób będących po 55 roku życia. Warto może odejść od
definicji, która jest zawarta w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dlatego że skupia
ona naszą uwagę na osobach bezrobotnych po 50. roku

życia, tymczasem szeroki program powinien być zastosowany w ogóle do osób starzejących się. Istotą tego
działania powinno być tworzenie warunków do aktywności zawodowej osób w tej grupie wiekowej, a tym samym ograniczanie bezrobocia.
Potrzebna jest przede wszystkim konieczność prowadzenia odpowiedniej polityki edukacyjnej. Dużą rolę powinna odegrać edukacja ustawiczna. W nowoczesnym
ujęciu edukacja ustawiczna oznacza wszystkie formy
aktywności kształceniowej, które mają miejsce zarówno w ramach systemu szkolnego, jak i poza nim w każdym okresie życia człowieka. Edukacja ustawiczna jest
jednym z podstawowych czynników rozwoju współczesnych społeczeństw, pomagających wszystkim grupom
społecznym sprostać wyzwaniom nowych technologii,
przemianom w procesie pracy i demokratyzacji życia
społecznego. Jeśli nie wesprzemy tych osób w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji, to będzie im coraz
trudniej utrzymać się na rynku pracy. Po drugie niezbędne jest prowadzenie działań promocyjnych – kampanii i akcji skierowanych do pracodawców. Muszą oni
sobie uświadomić, że grupa osób po 55. roku życia ma
odpowiednie kwalifikacje i jest potrzebna dla wzrostu
konkurencyjności firm. W działaniach służących zmianie postaw zarówno pracodawców jak i pracowników
dużą rolę odegrać mogą organizacje pozarządowe, które
we współpracy z instytucjami publicznymi mogłyby realizować zakrojone na szeroką skalę kampanie społeczne i programy oparte własnie na pokazywaniu korzyści
płynących z zatrudniania osób będących w wieku 55 lat
i więcej. Potrzebne też jest pokazanie tzw. dobrych praktyk. Takim przykładem dobrych praktyk jest tworzenie
różnego rodzaju partnerstw społecznych na szczeblu lokalnym.
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Streszczenie
W strukturze demograficznej ludności dochodzi do przewidywalnych i dynamicznych zmian wynikających w głównej mierze
z procesu starzenia się społeczeństwa. Ten postępujący progresywnie proces doprowadzi w konsekwencji do zwiększenia odsetka osób z depresją, która klasyfikowana jest do najczęstszych zaburzeń psychicznych wśród osób starszych. Główny cel
pracy stanowi przegląd badań obejmujący związek pomiędzy rozpowszechnieniem i nasileniem objawów depresyjnych a występowaniem określonych jednostek chorobowych. Istotnym celem było ukazanie zależności pomiędzy chorobami somatycznymi a pojawiającymi się symptomami depresji. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do sformułowania kierunku terapii
i wprowadzenia działań prewencyjnych. (Gerontol Pol 2016; 24: 58-63)
Słowa kluczowe: depresja, choroby somatyczne, osoby starsze
Abstract
In the demographic structure of the population it comes to the predictable and dynamic changes resulting mainly from
aging society. This progressive process consequently leads to an increase in the percentage of people with depression,
which is classified as the most common mental disorder with the elderly. The main aim of the study is a review of research
involving the relationship between the occurrence and severity of depressive symptoms and morbid entities. An important
aim was to show the relationship between physical illness and the occurrence of depression symptoms. The results may
contribute to formulation of a therapy and an introduction of preventive actions. (Gerontol Pol 2016; 24: 58-63)
Key words: depression, somatic diseases, elderly people

Wstęp
Zmiany zachodzące w strukturze demograficznej polskiego społeczeństwa coraz częściej są przedmiotem
publicznej dyskusji. W odniesieniu do danych demograficznych sam proces starzenia się społeczeństwa przebiega ze zwiększoną intensywnością niż dotychczas.
Na uwagę zasługuje fakt wzrostu odsetka osób w wieku
65 lat i powyżej oraz zjawisko tzw. podwójnego starzenia się społeczeństwa wyrażającego się szybszym niż
w przypadku całej populacji osób w wieku 65 i więcej
wzrostem odsetka osób w wieku 80 i powyżej [1]. Badacze Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) prognozują, że w roku 2035 odsetek ludzi starszych w wieku 65

i więcej będzie wynosić 23,2% przy równocześnie dwukrotnym wzroście – z 3,5% do 7,2% - ludności w wieku
80 i więcej. Według analizy GUS mediana wieku wynosząca 37,3 w 2007 roku osiągnie wartość 46,9 w 2035
roku [2]. Należy zaznaczyć, że społeczeństwo zalicza
się do bardzo starego demograficznie, gdy mediana
wieku przekracza 35 lat. Na podstawie badań Eurostat,
przypuszcza się, że po 2035 roku procesy demograficzne będą przebiegały szybciej i w konsekwencji nastąpi
dalszy wzrost mediany wieku w Polsce. W 2060 ma
ona przekraczać 54 lata i będzie po Słowacji, najwyższa
w całej Unii Europejskiej (UE) [3,4].
Demograficzne starzenie się ludności Polski przyczynia się do systematycznego wzrostu odetka osób z ze-
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społami depresyjnymi, należącymi do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym.
Aktualnie, w Polsce można zapoznać się z nielicznymi
badaniami dotyczącymi częstości występowania zaburzeń depresyjnych u osób starszych. W badaniu WOBASZ na podstawie skali depresji Becka u ponad 24%
badanych mężczyzn i 34% badanych kobiet stwierdza
się występowanie objawów depresji. W powyższym
projekcie nie było weryfikacji klinicznej otrzymanych
wyników [5]. W badaniach przeprowadzonych przez
Babiarczyk i wsp. [6] wśród 202 osób starszych, gdzie
średnia wieku wynosiła 77,6 ± 7,4 lat u 43,6% respondentów odnotowano lekką depresję. Ciężką depresję
stwierdzono na podstawie Geriatrycznej Skali Oceny
Depresji (GDS) wśród 10,9% badanej populacji. Autorzy innych badań w zakresie epidemiologii depresji potwierdzają podobne obserwacje [7,8]. W badaniu PolSenior [9], w którym posłużono się także GDS ujawniono,
że chorobowość wzrasta wraz z wiekiem (20% w grupie
55-59 lat; 25% w 65-79 lat; 33% w 80 i więcej lat). Odmienne wyniki zaprezentowano w badaniu Wilda i wsp.
[8] przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie Niemców w wieku 53-80 lat, w którym częstość występowania zaburzeń depresyjnych była największa w najmłodszej grupie wiekowej. Doniesienia naukowe informują,
że w populacji ogólnej kobiety częściej niż mężczyźni
mają diagnozowaną depresję, jednak wyniki prowadzone wśród osób w zaawansowanym wieku podeszłym nie
są jednoznaczne. W projekcie PolSenior [9] w podgrupach badanych w przedziale wiekowym 65 i więcej lat
zaobserwowano, że we wczesnej starości objawy depresyjne występują u 31% kobiet i 20,7% mężczyzn, natomiast w późnej starości u ponad 40% kobiet i około 30%
mężczyzn. Znacznie większe różnice częstości występowania depresji pomiędzy płciami w wieku 65 i więcej
wykazało badanie Mamplekou i wsp. [10]. Przy wykorzystaniu GDS stwierdzono objawy depresyjne u 70%
kobiet i 54% mężczyzn. W badaniu Chang-Quan i wsp.
[11] prowadzonym u wśród osób powyżej 90 r.ż. depresję stwierdzono u 29% kobiet i 20% mężczyzn. W projekcie badawczym Stek i wsp. [7] prowadzonym na holenderskiej populacji po 85 r.ż. nie stwierdzono różnic
związanych z płcią. Analiza przeprowadzonych badań
opisujących częstość diagnozowania depresji u osób
w wieku podeszłym wskazuje na rozbieżność wyników.
Różnorodność uwarunkowań zdrowotnych, społecznych
i ekonomicznych w krajach może wyjaśniać powyższą
sytuację.
Demograficzne starzenie się społeczeństwa oraz wysoka chorobowość z powodu depresji wśród osób starszych stanowią wyzwanie dla współczesnej opieki medycznej, a dokładne poznanie przyczyn depresji, jej
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wczesne rozpoznawanie oraz leczenie jest istotnym element opieki zdrowotnej [12].

Cel
Celem pracy była analiza współwystępowania chorób
somatycznych i zaburzeń depresyjnych u osób starszych.

Uwarunkowania zdrowotne zaburzeń
depresyjnych u osób w podeszłym wieku
Uwarunkowania i zależności między depresją, a chorobą somatyczną, które wzajemnie modyfikują swój
przebieg, stanowią złożone zagadnienie [13]. Wiele
prowadzonych badań dowodzi o coraz większej częstotliwości diagnozowania depresji bądź też obserwowania
jej pojedynczych objawów u chorych z rozpoznanymi
chorobami somatycznymi. Przewlekłe choroby somatyczne, szczególnie te powiązane z występującym przez
cały czas bólem, wpływają na pogorszenie przebiegu
depresji [14]. Wielu badaczy wskazuje na depresje, jako
główne źródło dolegliwości somatycznych mogące powodować nasilenie już występujących objawów [13].

Występowanie zaburzeń depresyjnych
u osób z demencją, łagodnymi zaburzeniami
poznawczymi, chorobą Alzheimera
i niedowidzeniem
W badaniach PolSenior [9] znaczącym czynnikiem ryzyka wystąpienia depresji okazał się przewlekły ból. U
ponad 1/3 badanej populacji informującej o dolegliwościach bólowych rozpoznano objawy zaburzeń depresyjnych. W metaanalizie przeprowadzonej przez Baira
i wsp. [15] wykazano, iż wśród pacjentów ze zdiagnozowaną depresją częstotliwość występowania bólu somatycznego wynosi od 15 do 100%, ze średnią wartością
65%. Dużą depresję rozpoznano u 85% respondentów
klinik stomatologicznych specjalizujących się w leczeniu bólu twarzoczaszki, 56% u chorych korzystających
z pomocy klinik ortopedycznych i reumatologicznych,
53% wśród respondentów uczęszczających do klinik leczenia bólu, 38% klinik psychiatrycznych, 37% klinik
medycyny rodzinnej, a 13% wśród pacjentek korzystających z usług klinik ginekologicznych. W badaniach Patela i wsp. [16] także odnotowano zależność pomiędzy
nasileniem bólu, a występowaniem zaburzeń depresyjnych. Wśród respondentów zgłaszających bardzo silne
dolegliwości bólowe wykazano zwiększoną częstotliwość rozpoznawania objawów depresyjnych, zmęczenia
i bezsenności (p < 0,001) niż u osób z umiarkowanymi
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1
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dolegliwościami bólowymi. Kolejno, w badaniach przeprowadzonych przez Wasilewskiego i wsp. [17] populację stanowiły 3726 kobiet w wieku 47 ± 12,6 roku
i 2116 mężczyzn w wieku 46 ± 12,7 roku leczonych
w poradniach zdrowia psychicznego i neurologicznych.
Wśród blisko 46% respondentów odnotowano współwystępowanie dolegliwości bólowych (według Numerical
Rating Scale - NRS) i zaburzeń nastroju rozpoznanych
według ICD-10. U chorych zgłaszających silnie dolegliwości bólowe wykazano współwystępowanie bardziej
wzmożonych objawów depresyjnych.
Doniesienia naukowe wykazują zależności pomiędzy
depresją, a demencją wśród osób starszych. U około połowy pacjentów z depresją odnotowuje się zaburzenia
funkcji poznawczych. Występowanie zaburzeń depresyjnych u osób z otępieniem oscyluje w wymiarze od 9
do 68%. Udowodniono, że wraz ze wzrostem nasilenia
demencji zmniejsza się odsetek wykrywania ciężkich
depresji [18]. W badaniach przeprowadzonych przez Lyketsosa i wsp. [19] wśród osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI) blisko 26% badanych wykazuje
zaburzenia depresyjne. Badacze z włoskiego Longitudinal Study on Aging (Ilsa) stwierdzili objawy depresji
u 63% pacjentów z MCI [20]. W badaniach PolSenior
[9] odnotowano istotne zależności między zaburzeniami funkcji poznawczych, a występowaniem depresji.
Badaną grupę stanowiły osoby, które w przeprowadzonym teście MMSE otrzymały wynik od 70-100% pkt.
Zaobserwowano tendencję do większego nasilania się
dolegliwości depresyjnych wraz z niższym poziomem
funkcjonowania poznawczego. W podgrupie ok. 42%
respondentów, którzy w teście MMSE uzyskali od 7079% pkt, rozpoznano objawy depresji. W populacji osób
z wynikami MMSE od 80-89% pkt ok. 32% stanowiły
osoby z dolegliwościami depresyjnymi, natomiast u pacjentów z wynikiem 90-100% pkt depresję odnotowano
się u ok. 22%.
Aktualnie prowadzone są liczne badania wykazujące
zależność pomiędzy chorobą Alzheimera (Alzhaimer’s
Disease, AD), a depresją. Rozpowszechnienie depresji
wśród osób z chorobą Alzheimera wynosi od 20-30%.
Badania epidemiologiczne dowodzą, że możliwy jest patologiczny związek pomiędzy zaburzeniami depresyjnymi i AD. Prowadzone współcześnie obserwacje ujawniają, że depresja stanowi czynnik predysponujący do rozwoju AD, zatem, może powodować zarówno chorobę
jak i stanowić jej element składowy. Inne badania wykazują, że objawy depresji wydają się bardziej korelować
z rozpoznaniem AD niż wpływać na jej występowanie
[21]. W badaniach przeprowadzonych przez Geerlingsa
i wsp. [22] wśród 503 respondentów po 60 r.ż. z przebytymi epizodami depresyjnymi nie wykazano zwiększoGERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1

nego ryzyka wystąpienia AD. Wszyscy pacjenci, którzy
wzięli udział w badaniu byli obserwowani przez średnio 6 lat w kierunku rozwoju AD. W czasie obserwacji
tylko u 33 osób zaobserwowano wczesne objawy AD.
W wyniku analizy regresji Coxa wykazano, że wśród
osób z wczesnym początkiem depresji ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera było większe niż w stosunku do
osób ze zdiagnozowaną depresją późną. Nie wykazano
istotnej statystycznie zależności, aby móc zakwalifikować depresję do czynników predysponujących do wystąpienia AD. Badania przeprowadzone przez Zubenko
i wsp. [23] wykazują, że blisko połowa pacjentów z AD
informuje o przebytym w swoim życiu epizodzie depresji, natomiast około 1/3 doświadcza epizodu depresji
w okresie otępienia.
W badaniach PolSenior [9] wykazano, że niedowidzenie jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia objawów depresji. W przebadanej grupie 469 osób, których
wzrok oceniono jako zły, u 38,4% osób rozpoznano
objawy depresyjne. Wykazano, że istnieją zależności
pomiędzy ograniczoną sprawnością w zakresie podstawowych czynności życia codziennego (ADL), a występującymi dolegliwościami depresyjnymi. Wśród respondentów wykazujących ograniczoną wydolność w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego,
zaburzenia depresyjne zdiagnozowano u co drugiego badanego, w tym symptomy depresji o znacznym nasileniu
odnotowano u prawie co ósmego.

Rozpowszechnienie symptomów depresji
u osób z astmą, zawałem serca i chorobą
nowotworową
Według danych przedstawionych przez WHO u pacjentów z wykrytą astmą oskrzelową blisko 30% zgłasza
objawy depresyjne, u osób z chorobami nowotworowymi odsetek depresji wynosi od 33-42%. Wykazano, iż
u chorych w okresie 4 miesięcy po przebytym zawale
serca epizody depresji występują u 33% badanych, a u
ponad połowy mają związek z bezpośrednio przebytym
udarem mózgu [24-26].
W badaniu Cardoso i wsp. [27] populację badanych
stanowiło 270 osób w wieku 59 ± 11,8 lat ze zdiagnozowanym guzem jelita grubego (27,2%), płuc (18,8%)
oraz piersi (17,6%). 50,7% badanych respondentów stanowiły kobiety. Chorzy w 3 lub 4 etapie choroby nowotworowej stanowili 68,9% badanej populacji. W wyniku przeprowadzonych badań niepokój zaobserwowano
u 30% pacjentów z chorobą nowotworową, natomiast
zaburzenia depresyjne zdiagnozowano wśród 24,1% respondentów. Ponadto, odnotowano czynniki wpływające na zwiększone nasilenie dolegliwości depresyjnych,
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do których zaliczono: płeć żeńską (p = 0,004), wiek
(p = 0,005) oraz etap zaawansowania choroby nowotworowej (p = 0,023). Wzmożone występowanie zaburzeń
nastroju wśród respondentów obserwowano głównie
wśród kobiet (p = 0,002), wśród osób, które w przeszłości były konsultowane psychiatrycznie (p = 0,029) oraz
wśród tych pacjentów, którzy byli w zaawansowanym
etapie choroby nowotworowej (p = 0,047).
W badaniu Nowickiego i wsp. [28] wśród 100 pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego w wieku od
23-92 ± 62,4 lat największy odsetek stanowili chorzy
z nowotworem piersi (39%), płuc (27%), przydatków
(16%) oraz nowotworem złośliwym głowy (9%), prostaty (5%), krtani (3%) i czerniakiem (1%). W przeprowadzonym badaniu wykazano, iż u 59% respondentów nie
występowały zaburzenia depresyjne, natomiast u 36%
odnotowano obniżenie nastroju o lekkim nasileniu. Objawy depresji o średnim nasileniu zdiagnozowano u 4%
badanych, a głęboką depresję wyłącznie u 1 osoby.
U pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową blisko
91% zgłaszało zaburzenia lękowe. Udowodniono, że na
nasilenie objawów depresyjnych, a także lęku wpływały takie czynniki jak: dzietność (r = 0,5143 i r = 0,4158),
samotność (r = 0,3526 i r = 0,2833) oraz wykształcenie
(r = 0,4571 i r = 0,4827).

Korelacje pomiędzy depresją a cukrzycą
Wśród osób z chorobami psychicznymi zaburzenia
metaboliczne odnotowywane są 2-3-krotnie częściej niż
wśród populacji osób zdrowych. Wykazano, iż ryzyko depresji u osób z przewlekłą chorobą osiąga blisko
4,0%, natomiast w populacji ogólnej wynosi ok. 2,8%.
Największy odsetek osób z zaburzeniami depresyjnymi
dotyczy chorych na cukrzycę [29].
Według WHO występowanie zaburzeń depresyjnych
w grupie osób z rozpoznaną cukrzycą wynosi około
14% [24-26]. W badaniach przeprowadzonych przez
Kozub-Doros i wsp. [30] wzięło udział 60 chorych
z rozpoznaną cukrzycą w średnim wieku 55,6 ± 13,7
roku i 43 respondentów w średnim wieku 49,4 ± 18,2
roku bez zaburzeń metabolicznych. Na podstawie Skali Depresji Montgomery-Asberg (MADRS) depresję
rozpoznano wśród 18 badanych z rozpoznaną cukrzycą
i u 3 osób z grupy kontrolnej. Przeprowadzona analiza
czynnikowa wykazała, iż cukrzyca stanowi niezależny
czynnik ryzyka depresji. Dokonując analizy wyników
uzyskanych przez kobiety ze zdiagnozowaną cukrzycą i kobiety zdrowe odnotowano istotnie nasilone występowanie zaburzeń depresyjnych wśród pacjentek
chorujących na cukrzycę (p = 0,00003). Mężczyźni ze
diagnozowaną cukrzycą także osiągnęli gorsze wyni-

61

ki w odniesieniu do pacjentów zdrowych, w różnicy
nie wykazano istotności statystycznej. U respondentów
leczonych insuliną (p = 0,02) oraz u pacjentów z niewyrównaną cukrzycą (p = 0,01) wyniki testu MADRS
były gorsze. W przeprowadzonym badaniu udokumentowano 6-krotnie większe ryzyko wystąpienia depresji
wśród osób z cukrzycą. Lustman i wsp. [31] wykazali
podobne zależności pomiędzy ryzykiem pojawienia się
zaburzeń depresyjnych, a rozpoznaną cukrzycą. Weyer i wsp. [32] w swoim badaniu wśród osób z różnymi
przewlekłymi chorobami somatycznymi nie odnotowali
istotnej zależności pomiędzy występowaniem depresji
a zdiagnozowaną cukrzycą. Na podstawie badań Ferreira i wsp. [33] wśród 105 osób z rozpoznaną cukrzycą z uwzględnieniem 109-osobowej grupy kontrolnej
w wieku 50-75 lat, wykazano, że w grupie respondentów z cukrzycą częstość występowania depresji wynosi
35,2%, podczas gdy w grupie kontrolnej oscyluje ona
w granicach 21,1% (p = 0,021). Obecność objawów depresyjnych jest wyższa wśród chorych z cukrzycą typu
2. Objawy neuropatii cukrzycowej występują w znacząco nasilonym stopniu u pacjentów z depresją. W badaniu
przeprowadzonym przez Handleya i wsp. [34] uczestnikami były osoby z diagnozowaną cukrzycą (n = 1376
z cukrzycą typu 1, n = 1962 z cukrzycą typu 2, w tym
n = 724 stosujących insulinę) między 18-70 r.ż. Wśród
respondentów z cukrzycą typu 2 leczonych insuliną wykazano częstsze występowanie objawów depresyjnych
i skłonności do zgłaszania myśli samobójczych (19%).
Zaburzenia depresyjne odnotowano na poziomie 14%
wśród osób z cukrzycą typu 1 i 12% wśród populacji
osób z cukrzycą typu 2 niestosujących insuliny.

Podsumowanie
Na podstawie przeglądu badań stwierdzić należy coraz większą częstotliwość diagnozowania depresji bądź
też obserwowania jej pojedynczych objawów u chorych
w podeszłym wieku z rozpoznanymi chorobami somatycznymi. Wyniki badań wskazują na istotne korelacje
pomiędzy nasilaniem się zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nastroju i lęku, a współwystępowaniem objawów
schorzeń somatycznych. Progresywnie wzrastająca
liczba zaburzeń depresyjnych i chorób somatycznych
w Polsce stanowi istotny problem zdrowotny. Obecność występowania objawów depresyjnych prowadzi do
znacznego obniżenia jakości życia lub ograniczenia samodzielnego funkcjonowania. W obliczu pogorszającego się sukcesywnie funkcjonowania psychospołecznego
osób starszych warto byłoby się zastanowić nad wprowadzeniem przesiewowych badań w kierunku wczesnego wykrywania zaburzeń depresyjnych np. w placówGERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1
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kach podstawowej opieki zdrowotnej. Należy dążyć do
wprowadzania licznych programów przeciwdziałających
depresji uświadamiających społeczeństwo o identyfikowaniu depresji i możliwości współwystępowania jej
z innymi chorobami somatycznymi.
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Wpływ suplementów diety na poprawę funkcji
poznawczych u osób starszych
Effect of dietary supplements for improving cognitive
functions in the elderly
Joanna Lisiecka, Joanna Androsiuk, Radosław Perkowski, Remigiusz Sokołowski,
Natalia Ciesielska, Karina Nowak, Kornelia Kędziora-Kornatowska
Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie
Wysoki wskaźnik rozpowszechnienia osób starszych z zaburzeniami poznawczymi stanowi wyzywanie dla współczesnej służby
zdrowia. W poszukiwaniu skutecznej strategii leczniczej, prowadzone są intensywne badania z wykorzystaniem suplementów
diety, mogące potencjalnie wspierać funkcjonowanie mózgu. W artykule, w oparciu o przegląd doniesień naukowych, dokonano analizy suplementów charakteryzujących się największą sugerowaną korzyścią terapeutyczną, tj.: fosfatydyloseryna,
żeń-szeń, miłorząb japoński, witamina B12, rozmaryn oraz winpocetyna. Mimo licznych badań naukowych przeprowadzanych
nad skutecznością omawianych suplementów, nadal nie poznano dokładnego mechanizmu ich działania na funkcje poznawcze, działań niepożądanych czy też interakcji z środkami leczniczymi oraz żywnością. (Gerontol Pol 2016; 24: 64-70)
Słowa kluczowe: zaburzenia funkcji poznawczych, suplementy, geriatria
Abstract
The high prevalence of older people with cognitive impairment is a challenge for modern health care. In search of an effective therapeutic strategy, intensive research was conducted with the use of dietary supplements that could potentially
support the functioning of the brain. The article, based on a review of scientific reports, analyzed the supplements with the
highest suggested therapeutic benefit, i.e.: phosphatidylserine, ginseng, ginkgo Japanese, vitamin B12, rosemary and vinpocetine. Despite numerous scientific studies conducted on the effectiveness of these supplements, the exact mechanism of
their effect on cognitive function, side effect or interactions with therapeutic agents and food are still not known. (Gerontol
Pol 2016; 24: 64-70)
Key words: cognitive impairment, supplements, geriatrics

Wstęp
Fizjologiczny proces starzenia się organizmu często charakteryzuje się ogólnym zaburzeniem czynności ośrodkowego układu nerwowego, w tym spadkiem
zdolności poznawczych [1]. Obniżone funkcjonowanie
ośrodkowego układu nerwowego może być spowodowane biochemicznymi i strukturalnymi nieprawidłowościami, zaburzeniami składu lipidów w błonie neuronalnej i aktywności enzymatycznej, zmniejszeniem syntezy
neurotransmiterów i metabolizmu, oraz spadkiem gęstości synaps [2,3].
Spadek zdolności poznawczych uznawany jest jako
główny czynnik ryzyka dla późniejszego rozwoju demencji, która stanowi wielki problem geriatryczny [1].
Wysoki wskaźnik rozpowszechnienia demencji na świe-

cie (w 2010 r. ponad 35 mln) [4] w połączniu z stałym
wzrostem odsetka osób starszych w społeczeństwie,
ukazuje istotne zwiększenie częstości występowania demencji w przyszłość (w 2050 około 115 mln) [5].
Aktualnie prowadzone są intensywne badania naukowe nad wykryciem skutecznego leczenia zaburzeń poznawczych, w tym demencji. Wśród różnorodnych strategii leczniczych wykorzystuje się suplementacje składników odżywczych i ekstraktów roślinnych do wspierania funkcjonowania mózgu. Celem naszego artykułu
była analiza badań oceniających skuteczność suplementów diety w usprawnianiu funkcji poznawczych u osób
starszych. Po dokonaniu wstępnego przeglądu doniesień naukowych w artykule zostały zawarte suplementy
o największych sugerowanych możliwych korzyściach,
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tj.: fosfatydyloseryna, żeń-szeń, miłorząb japoński, witamina B12, rozmaryn oraz winpocetyna.

Fosfatydyloseryna
Fosfatydyloseryna to fosfolipid błony komórkowej,
występujący szczególnie licznie w komórkach mózgu,
powszechnie stosowany w suplementach diety jako
składnik lecytyny (mieszanina fosfolipidów) w celu
wspomagania sprawności umysłowej, pamięci i koncentracji. Twierdzi się, że wpływa pozytywnie na funkcję
błony neuronu i funkcje poznawcze m.in. uwalnianie
neuroprzekaźników z błony presynaptycznej, transdukcję sygnału, komunikację międzykomórkową. Stąd też,
prowadzone są badania nad skutecznością suplementacji
w celu poprawy zdolności zapamiętywania i odtwarzania informacji oraz wspomnień [6-8].
Początkowo była ona ekstrahowana z kory wołowej,
jednak ze względu na istnienie ryzyka zainfekowaniem
prionami wywołującymi gąbczastą encefalopatię bydła
(czyli chorobę szalonych krów), zaczęto otrzymywać
w sposób enzymatyczny z lecytyny sojowej [7].
Wraz ze wzrostem popularności stosowania suplementów diety, zdecydowano się na rozpoczęcie badań
nad efektywnością wykorzystywania suplementacji
fosfatydyloseryną w celu poprawy pamięci. Vakhapova i wsp. [9] przeprowadzili badania randomizowane
podwójnej ślepej próby na kobietach i mężczyznach
w wieku od 50 do 90 lat skarżących się na zaburzenia
pamięci niebędące wynikiem takich chorób jak choroba Alzheimer’a, Parkinson’a, udar mózgu oraz infekcje. Sprawdzano wpływ przyjmowania dawki 300
mg fosfatydyloseryny na zdolności pamięciowe. Na tej
podstawie wysunięto wnioski, że podawanie fosfatydyloseryny może złagodzić objawy pogorszenia pamięci
w grupie osób starszych, w której nie występowała demencja.
Badacze Kato-Kataoka i wsp. [7] przeprowadzili podobne badanie, jednak uwzględniające trzy grupy badane, którym podawano placebo, dawkę fosfatydyloseryny 100mg oraz 300mg. Objęto nimi osoby w wieku
50 do 69 lat z subiektywnymi odczuciami zaburzeń
pamięci. Po wykonaniu testów pamięci takich jak Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT), The Revised Hasegawa’s Dementia Scale (HDS-R), Everyday
Memory Checklist (EMC) sprawdzono bezpieczeństwo
stosowania suplementacji fosfatydyloseryną. RBMT
to standaryzowany i walidowany test funkcji pamięci, składający się z 12 testów dotyczących codziennej
pamięci, tzn. imion, wydarzeń, informacji z gazet itp.
Natomiast HDS-R to skala oceny demencji określająca
sprawność takich funkcji jak pamięć, orientacja, koncen-

65

tracja i płynność mówienia. EMC, podobnie to RBMT,
sprawdza osłabienie pamięci w codziennym życiu za pomocą kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące
13 problemów z pamięcią i trudnymi sytuacjami zdarzającymi się powszechnie. Na podstawie otrzymanych
wyników stwierdzono polepszenie funkcji pamięciowych przy stosowaniu obu dawek. Podobnie jak w poprzednim przytoczonym przykładzie, także wysunięto
wnioski, że po zastosowaniu fosfatydyloseryny może
nastąpić usprawnienie zdolności zapamiętywania u osób
starszych uskarżających się na zaburzenia pamięci.
Richter i wsp. [10] zbadali efektywność fosfatydyloseryny pozyskiwanej z nasion soi na podobnej grupie
wiekowej jak w poprzednich przytoczonych badaniach.
Przez 12 tygodni 30 ochotników z problemami z pamięcią w wieku od 50 do 90 lat przyjmowało fosfatydyloserynę w dawce 300 mg. Następnie przeprowadzono
skomputeryzowane testy neuropsychologiczne sprawdzające m.in. zdolność koncentracji, pamięci krótkotrwałej, rozpoznawania przedmiotów itp. Tutaj również
wykazano, że przyjmowanie fosfatydyloseryny pochodzącej z nasion sojowych może przynieść korzystne
efekty w zwiększeniu sprawności funkcji poznawczych
u osób starszych, u których występują problemy z pamięcią. Podobne wyniki otrzymano badając preparat
złożony zawierający fosfatydyloserynę przez grupę badaczy na czele z Richterem [10,11].
Jorissen i wsp. [8] w swoim badaniu wysnuli zupełnie inne wnioski. Sprawdzali wpływ fosfatydyloseryny
pochodzącej z soi na funkcjonowanie pamięci, poznawania związanych ze starszym wiekiem. Uczestnikami
tego randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą
były osoby w wieku powyżej 57 lat skarżące się na codzienne zaburzenia pamięci. Podzielono je na 3 grupy:
1. przyjmująca dawkę 50 mg fosfatydyloseryny (3 razy
dziennie po 2 tabletki, czyli 300 mg dobowo), 2. przyjmująca dawkę 100 mg (600 mg dobowo) 3. przyjmująca
placebo, o takim samym wyglądzie i smaku. Badanie to
pokazało, że doustne podawanie fosfatydyloseryny nie
daje efektów w poprawie sprawności zapamiętywania
u starszych osób skarżących się na problemy z pamięcią.
Nadal jest wątpliwe i niejasne działanie fosfatydyloseryny na pamięć. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań sprawdzających skuteczność stosowania
suplementacji mającej na celu poprawę pamięci przez co
również poprawić jakości życia osób w wieku starszym.

Żeń-szeń (Panax ginseng)
Żeń-szeń jest jednym z najbardziej znanych i rozpowszechnionych suplementów poprawiających, według
większości ludzi witalność, energię życiową, a także paGERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1
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mięć. Obecnie jest on stosowany na świecie w różnych
formach: korzenia, proszku z korzenia, sun ginseng,
herbat, nalewek, czy też proszków poddawanych rozmaitym obróbkom termicznym i parowym. Ginsenozydy zawarte w żeń-szeniu są przedmiotem wielu badań,
ze względu na potencjalny wpływ na poprawę pamięci,
a także nastroju. Żeń-szeń stosowany jest także w leczeniu wielu chorób: cukrzycy, migreny, infekcji, nowotworów i innych [12].
Ginsenozydy są metabolitami rośliny Panax ginseng.
Badania wskazują, że ginsenozydy mają wpływ na przeżycie komórek, co koreluje ze zwiększeniem zdolności
uczenia się. Opisano badania na myszach, podczas których podawano myszom ginsenozydy i obserwowano
ich wpływ na proces pamięci i uczenia się, zależny od
hipokampa. Podczas tych badań do diagnostyki zmian
wykorzystano passive avoidance tests oraz Morris water
maze tests (MWM), a także metody immunohistochemiczne oznaczania bromodeoxyurydyny, która jest markerem proliferacji komórkowej. Zmierzono również poziom czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (BDNF). Badanie to wykazało, że ginsenozydy RH1
w dawce 10mg/kg wpływają na poprawienie zdolności
uczenia się i pamięci mierzonej oboma testami, a także
wykazują znaczący wpływ na zwiększenie przeżywalności komórek hipokampa, mimo nie zwiększenia proliferacji komórkowej. Prawdopodobnie wiąże się to ze
wzrostem ekspresji BDNF, który wpływa na zwiększenie przeżywalności komórek zakrętu zębatego hipokampa. Autorzy sugerują jednak, iż możliwe jest wpływanie innych, nieznanych czynników, które przyczyniają
się do efektu długotrwałego podawania ginsenozydów,
w związku z czym powinny być prowadzone dalsze badania [13].
Neale i wsp. [14] wskazują na rosnącą ilość dowodów
mówiących o pozytywnym efekcie stosowania ekstraktu
Panax ginseng po podaniu pojedynczej dawki. Wskazują jednak również na istnienie niewielu badań wykazujących efekt długotrwałego stosowania ekstraktu.
W badaniach na myszach wykazano, iż podawanie
środków zawierających żeń-szeń wyraźnie poprawiło
funkcje poznawcze, a także doprowadziło do zwiększonej proliferacji w obrębie hipokampa. Jednakże do zaobserwowanej poprawy doszło po przewlekłym stosowaniu środków zawierających składniki Panax ginseng.
Jednorazowe podanie środków zawierających żeń-szeń
nie dawało żadnych zmian w badanym zakresie funkcji
poznawczych. Wykorzystano dawkę 20mg/kg i podawano ją przez 14 dni. Ze względu na nie do końca jasny
mechanizm poprawy funkcji poznawczych, zdecydowano się na zbadanie cząsteczek sygnałowych – kinazy
regulującej sygnały zewnątrzkomórkowe (ERK) i białGERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1

kowej kinazy B (Akt) i wykazano wzrost ich poziomów.
Badane cząsteczki sygnałowe są powszechnie uznane za
biorące udział w procesach uczenia się i pamięci. ERK
odpowiada za indukcję procesów długoterminowych,
natomiast Akt przyczynia się w procesach plastyczności
synaptycznej i tworzeniu pamięci konsolidacyjnej [15].
Istnieją również badania, które wykazały, że ginsenozyd Rg1 poprawia zaburzenia pamięci związane z chorobą Alzheimera, co związane jest z jego wpływem na
obniżenie ekspresji białek i matrycowego kwasu rybonukleinowego (mRNA), Toll-like receptor 3 (TLR3),
Toll-like receptor 4 (TLR4), jądrowego czynnika transkrypcyjny kappa B (NF-ĸB) i rodziny białek związanych
z czynnikiem martwicy nowotworów (TRAF-6), a także
regulacją w dół poziomu czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-alfa), interferonu-beta (IFN-beta) supernatantu komórkowego i indukowanej syntazy podtlenku
azotu (iNOS) lizatu komórek supernatantu, zależnie od
stężenia. Podejrzewa się, iż mechanizm działania Rg1 na
chorobę Alzheimera opiera się na zjawiskach, które prowadzą do hamowania przewodzenia sygnalizacji w szlaku TLR3 i TLR4 oraz obniżania indukcji czynników
zapalnych przez peptydy 25-35 amyloidu β (Aβ25–35)
w komórkach neurogleju linii 108-15 (NG108-15) [16].
Istnieją również doniesienia, mówiące, że ekstrakt z żeń-szenia wpływa na zmniejszenie poziomu amyloidu β 42
(Aβ42), będącego prekursorem amyloidu związanego
z chorobą Alzheimera. Przyjmowanie przez myszy ekstraktu z żeń-szenia powodowało odzyskiwanie funkcji
pamięci [17].
Ginsenozyd Rg1 może służyć do walki ze starzeniem
się i wspierać zdolność uczenia się w normalnym mózgu
[18].
Wskazuje się również na pozytywny wpływ ginsenozydów RG3 zawartych w ekstraktach żeń-szenia, na pamięć u zwierząt z amnezją. Warto natomiast byłoby ocenić ich wpływ na pamięć u zdrowych zwierząt. Istnieją
doniesienia mówiące, że z pewnością działanie RG3
nie jest związane z aktywnością acetylocholinoesterazy
(AChE) [19].
W badaniu przeprowadzonym przez Sun i wsp. [20]
wykazano działanie przeciwdepresyjne i poprawiające funkcje poznawcze poprzez modulowanie poziomu
serotoniny, dopaminy, norepinefryny i acetylocholiny
w korze przedczołowej. Autorzy, na podstawie wyników, sugerują możliwość podawania mieszanki zawierającej Panax ginseng pacjentom z depresją, mającym
zaburzenia funkcji poznawczych. W związku z tym
można podejrzewać istnienie wpływu na proces uczenia
się i pamięci, który związany jest nie tylko z poziomem
neuroprzekaźników, ale też z lepszą motywacją do nauki korelującą z działaniem przeciwdepresyjnym. Na
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poprawę nastroju przy dłuższym stosowaniu Panax ginseng wskazuje również Reay i wsp. [21], jednocześnie
zauważając że jednorazowa dawka ma wpływ na poprawę funkcji poznawczych, natomiast brakuje badań badających dokładniej skutki długoterminowego stosowania
żeń-szenia.
Zaznaczyć należy, iż obecna standaryzacja badań nad
wpływem żeń-szenia na procesy pamięci jest bardzo
słaba. Ponadto rozbieżne pozostają badane mieszanki
żeń-szenia. Skutkuje to różnymi wynikami uzyskanymi
przez badaczy i słabą możliwością wiarygodnego porównania wyników różnych badań. Brakuje też badań na
zdrowej populacji. Zaleca się aby badania nad żeń-szeniem były w dalszym ciągu prowadzone, gdyż istnieją
wyraźne przesłanki, że ma on wpływ na procesy pamięci, jednak niezbędna jest standaryzacja metod i materiałów poddawanych analizie.

Witamina B12
Prawidłowa pamięć jest jednym z procesów poznawczych. Prawidłowe funkcje poznawcze, warunkowane
są właściwym funkcjonowaniem układu nerwowego, co
wiąże się z mechanizmem działania kwasu foliowego
oraz witamin z grupy B. Słuszne jest prowadzenie badań
nad rolą witamin w etiologii i rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych, ze względu na ich ogromne znaczenie
w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wykazanie związku pomiędzy zawartością witamin w diecie,
a sprawnością funkcjonowania w zakresie poznawczym
nasuwa potrzebę stworzenia działań zmierzających do
eliminacji negatywnych skutków niedoborów witaminowych [22].
Witamina B12 bierze udział w wytwarzaniu neuroprzekaźników w organizmie. Badania mówią, że zbyt
wysoki poziom homocysteiny zwiększa ryzyko demencji. Kwas foliowy wraz z witaminami z grupy B,
zmniejsza stężenie homocysteiny w ustroju [23,24].
W badaniach nie wykazano istotnego związku pomiędzy
poziomem funkcji poznawczych, a zawartością witamin
z grupy B oraz folianów w diecie badanych [22].
Badacze wskazują, iż niski poziom witaminy B12 jest
cechą związaną z chorobą Alzheimera i demencją [25].
Związane jest to z funkcją witaminy B, głównie z pełnieniem roli kofaktora w przemianie homocysteiny do
metioniny. Nadmiar homocysteiny, który może być spowodowany niedoborami witamin z grupy B, jest czynnikiem wywołującym wzmożone odkładanie postaci
tau hiperfosforylowanych formacji, stres oksydacyjny,
a także zwiększone gromadzenie się beta-amyloidu, które są związane z mechanizmami wywołującymi chorobę
Alzheimera [26].
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Według badania Rotterdam Scan Study nie ma wystarczających dowodów, aby stwierdzić, że suplementacja
witaminy B12 poprawia funkcje poznawcze, bądź wpływa na nie w jakikolwiek sposób [27,28]. Do podobnych
wniosków względem kwasu foliowego doszli Hooshmand i wsp. [23], a także Smith [24], wskazując że nie
ma związku między rozwojem zaburzeń poznawczych,
a niedoborem tego składnika.
Publikowane są jednak poglądy, mówiące że niedobór
witaminy B12, w powiązaniu z wysokim poziomem folianów, może przyspieszać rozwój zaburzeń funkcji poznawczych [29,30]. Qamar-un-Nisa i wsp. [31] wykazali
w swoim badaniu na grupie 150 pacjentów, że osłabienie pamięci wystąpiło u 8,7% pacjentów, czyli 13 osób,
spośród których 76,92% - 10 osób, wykazało umiarkowanie niski wynik w teście Mini-Mental State Examination (MMSE), pozostali zaś nie wykazywali objawów
klinicznych zaburzeń funkcji poznawczych.
W badaniu przeprowadzonym wśród pacjentów z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych (MCI) nie
wykazano istotnej różnicy zaburzeń między pacjentami,
którzy mieli niedobór witaminy B12, a pacjentami o prawidłowym poziomie tej witaminy. Ponadto suplementacja witaminą B12 nie poprawiła stanu istniejących już
zaburzeń funkcji poznawczych [32]. Aisen i wsp. [33]
w badaniu z randomizacją, ani Ford i wsp. [34] w przeglądzie systematycznym i metaanalizie nie potwierdzili
hipotezy, że suplementacja witaminy B12 mogłaby mieć
korzystny wpływ na funkcje poznawcze, zarówno wśród
pacjentów ze zdiagnozowanym MCI jaki bez MCI.

Ginkgo biloba
Preparaty zawierające ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego są powszechnie znane jako suplementy mające
wspomagać pamięć. Surowiec Ginkgo folium zawiera
substancje chemiczne między innymi z grup flawonoidów, terpenów oraz proantocyjanidynów. Uważa się,
że mechanizm jego działania uwarunkowany jest obecnością tych 3 grup związków [35]. Przyczyniają się do
usprawnienia przepływu krwi w mózgu poprzez ochronne działanie przeciw peroksydacji lipidów mózgowych
i wystąpieniu obrzęku. Ochraniają neurony mózgowe
przed podwyższonym stresem oksydacyjnym. Zmniejszają ryzyko uszkodzenia neuronów w wyniku niedokrwienia. Ułatwiają wykorzystanie tlenu i glukozy przez
komórki mózgowe. Jeden z terpenów – ginkgolid B jest
inhibitorem czynnika aktywującego płytki, co skutkuje
hamowaniem agregacji trombocytów. Wszystkie te aktywności sprawiają, że Ginkgo biloba jest coraz częściej
stosowany w zaburzeniach mózgowych, w celu poprawy
zdolności zapamiętywania [6].
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1
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Prowadzone są badania nad skutecznością stosowania
preparatów Ginkgo biloba, najczęściej u osób starszych
z demencją (z chorobą Alzheimera oraz z demencją
naczyniową). Herrschaft i wsp. [36] sprawdzali efektywność i bezpieczeństwo podawania dawki 240 mg
raz dziennie. Grupą badawczą stanowiły osoby starsze
w wieku powyżej 50 roku życia z łagodną lub umiarkowaną demencją. Okres trwania tego randomizowanego
badania z podwójnie ślepą próbą wynosił 24 tygodnie.
W porównaniu z wynikami grupy przyjmującej placebo, u osób którym podawano próbki z ekstraktem z miłorzębu zaobserwowano znaczną poprawę zdolności
poznawczych oraz jakości życia. Canevelli i wsp. [37]
sprawdzali natomiast skuteczność u chorych na chorobę
Alzheimera leczonych inhibitorami acetocholinoesterazy. Pacjentów podzielono na 2 grupy – przyjmujących
tylko inhibitory acetocholinoesterazy (np. donepezil, riwastygmina lub galantamina) oraz na przyjmujących te
leki wraz z preparatem zawierającym ekstrakt z Ginkgo
biloba w dawce 120 mg. Wywnioskowano, że podawanie ekstraktu z liści miłorzębu może wpływać korzystnie na funkcje poznawcze u osób z chorobą Alzheimera,
jednak konieczne są kolejne badania by to potwierdzić
oraz wyjaśnić.

Inne
Prowadzone są również badania nad innymi substancjami, które mogą poprawiać zdolności zapamiętywania. Pengelly i wsp. [38] oceniali jaki wpływ na pamięć
wywiera rozmaryn w randomizowanym badaniu z podwójną ślepą próbą. Rozmaryn to roślina olejkowa, czyli
zawiera olejek eteryczny (0,6‑2%) o zmiennym składzie
(w zależności od chemotypu). Głównymi składnikami
olejku są 1,8-cyneol, pinen, kamfora, borneol i karwakrol. Inne składniki to diterpeny fenolowe, flawony, pochodna kwasu rozmarynowego, a także kwas ursolowy.
W badaniu brały udział osoby, w wieku od 60 do 90 lat,
które podzielono na grupy przyjmujące: placebo i 4 różne dawki rozproszkowanego rozmarynu (od 750 mg
do 6000 mg). Stwierdzono, że rozmaryn w dawce bliskiej kulinarnej konsumpcji wykazuje pozytywne efekty w szybkości zapamiętywania i może być użyteczny
w poprawianiu sprawności funkcji poznawczych u osób
starszych.
Alkaloid winpocetyna, składnik występujący w roślinie Vinca minor, jest również obiektem badań. Patyar’a
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i wsp. [39] opisują winpocetynę, jej budowę, aktywności, interakcję oraz badania prowadzone nad jej wpływem na schorzenia związanie z ukrwieniem mózgu, demencje, epilepsję. Na podstawie otrzymanych wyników
badań wysnuto wnioski, że winpocetyna może wykazywać właściwości neuroprotekcyjne, nootropowe i środka
przeciwdrgawkowego. W innym badaniu Ogunrin i wsp.
[40] stwierdzono, że może poprawiać pamięć i koncentrację u osób z demencją. Winpocetynę podawano
w dawce 5mg dwa razy dziennie.
Prowadzonych jest wiele badań nad substancjami mogącymi wykazywać działanie poprawiające zdolności
zapamiętywania. Wśród nich, oprócz wcześniej opisanych, można jeszcze wymienić: kwasy omega-3, ekstrakty z Bacopa monniera, acetyl-l-karnityna.

Wnioski
Suplementy diety są coraz bardziej popularne. Jednak
należy pamiętać, że powyższe preparaty mają na celu
uzupełnienie diety człowieka i nie zastąpią prawidłowej
oraz zbilansowanej diety. Substancje zawarte w preparatach nie są w pełni przebadane. W przeciwieństwie
do leków, nie jest wymagane by suplementy diety były
rejestrowane i posiadały szczegółową dokumentację
gwarantującą jakość, skuteczność oraz bezpieczeństwo
stosowania. Warunkiem wprowadzenia takiego produktu do sprzedaży jest powiadomienie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Nadal prowadzone są badania
mające udowodnić efektywność oraz bezpieczeństwo
stosowania preparatów zawierających suplementy diety.
Warto zaznaczyć, że mogą one pomóc w zmniejszeniu
dolegliwości, ale również zaszkodzić. Należy zwrócić
uwagę na to, że osoby starsze często stosują wiele leków
na różne schorzenia i jednoczesne przyjmowanie suplementów diety może powodować zmniejszenie działania
leków i jego potęgowania, występowanie działań niepożądanych, wynikających z interakcji takiego suplementu
z lekiem. Mimo licznych badań naukowych przeprowadzanych nad skutecznością suplementacji, nadal nie poznano dokładnego mechanizmu działania poprawiającego funkcje poznawcze, działań niepożądanych czy też
interakcji z środkami leczniczymi oraz żywnością.
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Streszczenie
Wstęp. W praktyce klinicznej osób starszych można spotkać różnego rodzaju nieprawidłowości mowy, powstałe na skutek
zaburzeń czynności aparatu artykulacyjnego. Zaburzenia te nazywamy dyzartrią. Do objawów dyzartrii zaliczamy: osłabioną pracę narządów artykulacyjnych, zaburzenia koordynacyjne podczas mówienia, zaburzenia prozodii. Mowa bywa niewyraźna, tempo zaburzone, może współwystępować chrypka, nosowanie. Opis przypadku. W pracy przedstawiono przypadek
kliniczny pacjentki, u której w rozpoznaniu podano: TIA pod postacią niedowładu twarzowego z towarzyszącą dyzartrią. Na
podstawie przeprowadzonych badań logopedycznych i analizy dokumentów medycznych nakreślono program terapeutyczny
i podjęto ćwiczenia. Wyniki. W czasie hospitalizacji objawy neurologiczne zmniejszyły się. Wypisana została z zaleceniami
terapii logopedycznej, którą kontynuowała w Poradni Logopedycznej. Pacjentka miała możliwość maksymalnego wykorzystania terapii, dzięki której objawy dyzartryczne wycofały się. (Gerontol Pol 2016; 24: 71-74)
Słowa kluczowe: dyzartria, terapia, zaburzenia mowy
Abstract
Background. Numerous cases of speech impediments, which occur in elderly patients due to articulatory apparatus dysfunctions, are reported in clinical practice. The term dysarthria is used for such dysfunctions, symptoms of which include:
impaired operation of articulation organs, coordination dysfunctions occurring during speech, and abnormal prosody.
Speech might be indistinct, its pace distorted, and coarse and nasal articulation could occur. Case report. This paper
presents a clinical case of a female patient who was diagnosed with: TIA in the form of a facial paralysis accompanied
with dysarthria. A therapeutic programme was drafted and therapy was started on the basis of speech therapy examination and an analysis of medical documents. Neurology symptoms diminished during hospitalisation. Results. The patient
was discharged and given recommendations for further speech therapy, which she continued in her Outpatient Clinic. The
patient had the opportunity to use her speech therapy fully, owing to which dysarthria symptoms subsided. (Gerontol Pol
2016; 24: 71-74)
Key words: dysarthria, therapy, speech impediments

Wstęp
Odsetek ludzi starszych w ostatnim czasie znacznie
wzrósł. Szacuje się, ze w 2050 r liczba osób powyżej 65
roku życia wyniesie aż 31,3% ogółu społeczeństwa [1].
Choroby ludzi w podeszłm wieku wiążą się z różnymi
skutkami, również z zaburzeniami mowy. Coraz więcej
osób starszych potrzebuje i będzie potrzebowało intensywnej pomocy logopedycznej. Grupa tych pacjentów
prezentuje zaburzenia mowy o różnej etiologii [2].

W praktyce klinicznej osób starszych można spotkać
różnego rodzaju nieprawidłowości mowy, powstałe na
skutek zaburzeń czynności aparatu artykulacyjnego,
tj. mięśni języka, podniebienia, gardła oraz krtani. Zaburzenia te ujmuje się ogólnie jako dyzartrię, jej istotę stanowi naruszenie prawidłowej artykulacji [3].
Dyzartrię obserwuje się w wielu różnych przypadkach
chorobowych. Należy tu wymienić: choroby naczyniowe, guzy mózgu i pnia mózgu, chorobę Parkinsona,
choroby móżdżku, neuropatie choroby neuronów rucho-

Adres do korespondencji:  Jolanta Zielińska; Specjalistyczny Szpital Wojewódzki we Włocławku, Oddział Neurologii; ul. Wieniecka 49;
87‑800 Włocławek  (+48 54) 413 18 70  ziel.jolanta@gmail.com
Ó Akademia Medycyny

72

JOLANTA ZIELIŃSKA I IN.

wych, miopatie, zapalenia mięśni, miastenię i inne choroby układu ruchu [4].
Choć dyzartrię określa się jako zaburzenie artykulacji,
należy pamiętać, że dochodzi do niej również w wyniku
utrudnień fonacyjnych oraz zaburzeń rezonacji. Stwierdza się, że przy dyzartrii ulega zaburzeniom dźwiękowa
strona języka, tzw. aspekt fonetyczny, co za tym idzie
ekspresja mowy. Natomiast mowa nie zostaje naruszona pod względem leksykalnym, gramatycznym i syntaktycznym. Utrudnienia artykulacji są o różnym stopniu
nasilenia. Od zupełnej niemożności tworzenia dźwięków
tzw. anartrii do częściowego upośledzenia tej czynności
[4].
Tarkowski podobnie jak Mitrynowicz-Modrzejewska
podaje, że dyzartria jest zaburzeniem oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnym, wynikającym z uszkodzenia
ośrodków i dróg unerwiających aparat artykulacyjny
[4,5].
Istnieje szereg klasyfikacji dyzartrii. Uwzględniają
one między innymi etiologię zaburzenia, jego lokalizację i rozległość uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Dla logopedów najważniejsze znaczenie ma
podział dyzartrii według kryterium objawowego. I tak
wyszczególniono:
· dyzartrię wiotką, której istotą jest obniżenie napięcia mięśni aparatu mowy,
· dyzartrię spastyczną, gdzie obecne jest wzmożone
napięcie mięśni,
· dyzartrię ataktyczną, w której obserwuje się zaburzenia koordynacji ruchów narządów mowy,
· dyzartrię hipokinetyczną, którą powodują zbyt
wolne ruchy mięśni biorących udział w procesie
mowy,
· dyzartrię hiperkinetyczną, której istotą są zbyt
szybkie ruchy mięśni aparatu artykulacyjnego,
· dyzartrię mieszaną, charakteryzującą się występowaniem różnych objawów wymienionych powyżej
rodzajów dysartrii [5].
W objawach dyzartrii wskazuje się na niewłaściwie
pracujące narządy mowy, ograniczające ruchomość
warg, języka, podniebienia miękkiego, powodujące zaburzenia w ruchach zwarcia i zamknięcia głośni. Zaburzenia mowy dotyczą melodii, akcentu dynamicznego
i rytmicznego. Mowa jest niewyraźna, występuje leniwość mięśni artykulacyjnych i mięśni oddechowych.
Tempo może być przyspieszone (tachylalia) lub spowolnione (bradylalia). Często głos jest zmieniony, występuje nieprawidłowe akcentowanie, nosowe zamknięcie.
Może objawić się chrypka lub bezgłos [4].
Autorzy niniejszej pracy przedstawiają przypadek kliniczny pacjenta z dyzartrią wraz z postępowaniem logopedycznym
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1
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Podmiotem badań jest 65-letnia pacjentka z wykształceniem średnim, mieszkająca od urodzenia w małej
miejscowości. Nigdy nie miała problemów z wyrazistością mowy, postrzegana była jako osoba chętnie nawiązująca kontakty werbalne. W dniu 18.05.2015 r. na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym znalazła się z powodu
niewyraźnej mowy, wykrzywienia prawej połowy twarzy. Objawom towarzyszyło wysokie ciśnienie tętnicze.
Z wywiadu wynikało, iż była leczona z powodu nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Wiele lat temu przeszła
operację usunięcie tarczycy. Badanie TK głowy wykonano w trybie pilnym jednofazowo bez środka kontrastującego. W przyśrodkowej części prawego płata skroniowego obecny był hypodensyjny obszar o wymiarach
17 x 7 mm – niedokrwienny (?), poza tym uchwytnych
zmian ogniskowych w zakresie tkanek mózgu i móżdżku na wykonanych skanach nie było widać. Zalecono
TK głowy do kontroli. W dn. 21.05.2015 r. badanie wykonano dwufazowo przed i po dożylnym podaniu kontrastu. W zakresie istoty białej okołokomorowej płatów
ciemieniowych i skroniowych obecne były rozległe obszary hypodensyjne typu leukoaraiosis. Poza tym w zakresie półkul mózgu oraz móżdżku zmian patologicznych ulegających wzmocnieniu po dożylnym podaniu
środka kontrastowego nie stwierdzono. W rozpoznaniu
podano: TIA pod postacią niedowładu twarzowego z towarzysząca dyzartria. Nadciśnienie tętnicze. Cukrzyca
typu 2. Hipercholesterolemia.
Na podstawie przeprowadzonych badań logopedycznych oraz analizy dokumentów medycznych stwierdzono u pacjentki zaburzenia koordynacji pracy układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego oraz osłabienie napięcia mięśniowego narządów mowy, zwłaszcza
języka i warg.
W trakcie diagnozy neurologopedycznej dokonano oceny wyglądu twarzy w spoczynku. Odnotowano
obniżenie napięcia mięśni mimicznych. Język zbaczał
w stronę lewą, kącik ust opadnięty po stronie porażonej. Pacjentka miała trudności z domknięciem warg.
Przy ocenie sprawności wykonywanych prób ruchowych, stwierdzono znaczne zaburzenia motoryki języka
i warg. Kierunek ruchu języka w płaszczyźnie pionowej
był mocno ograniczony. Język nie osiągał wałka dziąsłowego. Kierunek i zakres ruchu warg również zakłócony.
Odnotowano brak koordynacji i znacznie spowolnione
tempo ruchów narządów artykulacyjnych. W trakcie
nadawania mowy pacjentka miała nieregularne, wydłużone przerwy w fonacji, obserwowano znaczne zaburzenia płynności mowy, niekiedy nadmierne akcentowanie.
Na skutek zacinania miała problem z włączeniem się
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w akt mowy. Odnotowano większe nasilenie objawów
dyzartrycznych w trakcie dłuższego mówienia. Mowa
stawała się coraz bardziej niewyraźna, bełkotliwa. Pacjentka szybko wycofywała się z dialogu. Rozumienie
komunikatów werbalnych było w pełnym zakresie.
Na podstawie diagnozy logopedycznej nakreślono
program terapeutyczny, w którym uwzględniono ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne oraz ćwiczenia prozodii mowy.
Po ustabilizowaniu się stanu zdrowia rozpoczęto ćwiczenia usprawniające mowę. Wykonywano je dwa razy
w ciągu doby, nie dłużej niż 10 minut.
W trakcie ćwiczeń oddechowych, głównie zwrócono
uwagę na wzmacnianie mięśni oddechowych, zwiększenie siły wydechu, zwiększenie pojemności płuc oraz
usprawnienie wdechu i wydechu. Ćwiczenia fonacyjne
obejmowały wydłużanie czasu emisji głosu, głównie odbywały się na materiale samogłoskowym. Chora poddana została masażom logopedycznym twarzy i jamy
ustnej. W trakcie ćwiczeń motoryki narządów mowy
stosowano bezgłosowe i głosowe ćwiczenia polików,
warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy. Były to
ćwiczenia przy czynnym udziale pacjentki. Wyrazistość
mowy usprawniana była przy wykorzystaniu materiału językowego. Stosowano również elementy ćwiczeń
dotyczących prozodii - melodyjności i intonacji wypowiedzi. Ze względu na obniżenie nastroju, początkowo
chora podchodziła do zajęć z wyraźną niechęcią, szybko wycofywała się z kontaktu werbalnego. Momentami
obserwowano wyraźną apatię. Z czasem chora zaczęła
nawiązywać poprawny kontakt z logopedą, chętniej podejmowała ćwiczenia.
W czasie hospitalizacji stan pacjentki był dobry.
Objawy neurologiczne zmniejszyły się, ciśnienie tętnicze ustabilizowało się. Na oddziale przebywała do
23.05.2015 r. W badaniu neurologicznym w dniu wypisu odnotowano zaburzenia dyzartryczne, zbaczanie
języka w lewo. Wypisana w stanie ogólnym dobrym
z zaleceniami. Wskazano terapię logopedyczną. Pacjentka została objęta ambulatoryjnie opieką logopedyczną
w Poradni Logopedycznej. W dwa tygodnie po wyjściu
z Oddziału Neurologicznego rozpoczęła terapię, która
odbywała się raz w tygodniu. Kontynuowano ćwiczenia
uprawniające motorykę narządów mowy. Ćwiczenia oddechowe polegały na wyrobieniu najbardziej wydajnego
w czasie fonacji toru oddechowego, to z kolei dało maksymalne wydłużenie fazy wydechowej. W trakcie ćwiczeń fonacyjnych uprawniano miękkie nastawienie głosu, wyrabiano również umiejętność modulowania głosem. Zwracano uwagę nie tylko na kontrolę wysokości
głosu, lecz także na stabilizację głosu na odpowiednim
poziomie. W ciągu toku terapeutycznego znalazły się
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również ćwiczenia relaksacyjne, pozwalające na rozluźnienie mięśni szyi i narządu artykulacyjnego. Polegały
one miedzy innymi na ruchach głowy rotacyjnych i do
boku z napinaniem i rozluźnianiem mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego.
W grudniu 2015 r. terapia logopedyczna została zakończona. Objawy dyzartryczne wycofały się i tylko
w trakcie dłuższego wysiłku głosowego pacjentka odczuwa objawy tzw. zmęczenia głosowego.

Dyskusja
W terapii osób z dyzartrią należy dążyć do stanu,
w którym chory będzie mógł sprawnie komunikować się
z otoczeniem. Istnieje wiele czynników warunkujących
powrót pacjentów do pełnej sprawności językowej.
Jednym z najważniejszych czynników jest prawidłowe
rozpoznanie charakteru zaburzeń mowy. Należy przede
wszystkim dokonać diagnozę i zebrać wywiad. Jak
stwierdziła Puchowska, w praktyce lekarskiej czy neurologopedycznej szczególne miejsce zajmuje prawidłowo
i szczegółowo zebrany wywiad od rodziny chorego czy
też bezpośrednio od pacjenta [6].
Następnie powinniśmy przystąpić do stworzenia programu terapeutycznego dostosowanego do indywidualnej sytuacji pacjenta i rozpocząć terapią możliwie jak
najszybciej. Literatura podaje, że ustalenie odpowiedniego programu terapii wymaga dostosowania metod, zabiegów i ćwiczeń [7].
Z osobami, u których stwierdzono dyzartrię przede
wszystkim pracuje się na materiale dotyczącym ćwiczeń oddechowo-fonacyjno- artykulacyjnych. Zwraca
się również szczególną uwagę na usprawnianie motoryki
narządów mowy. Kubiak podaje, że powstanie prawidłowego głosu wymaga poprawnej pracy narządów biorących udział w procesie mowy, jak również odpowiedniej techniki emisji głosu, na którą składa się właściwy
sposób oddychania, fonacji i artykulacji ich wzajemna
koordynacja oraz prawidłowa czynność przestrzeni rezonacyjnych [8].
Niezbędne warunki do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego to przede wszystkim indywidualizacja ćwiczeń, stopniowanie trudności oraz właściwy kontakt
z pacjentem [9]. Podobnego zdania jest Pacura-Syrocka,
która podkreśla, że warto zdać sobie sprawę, iż kluczową rolę w programie terapeutycznym odgrywają umiejętności pacjentów, stan ich sprawności fizycznej i umysłowej. Staramy się zaczynać od spraw pacjentowi najbliższych. Poznajemy jego upodobania, zainteresowania.
Poziom trudności winien być zróżnicowany, należy
zadbać, by ćwiczenia były dostosowane do możliwości
pacjenta [10].
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 1
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Jak już wspomniano wcześniej, ważny jest czas rozpoczęcia terapii i jej częstotliwość. Mówi się o możliwie
szybkim rozpoczęciu rehabilitacji i włączeniu do współpracy terapeutycznej rodziny. Jeśli pacjent wymaga pomocy logopedycznej po opuszczeniu szpitala, ważne
jest szybkie i maksymalnie wykorzystanie terapii w tym
okresie.
Znaczącym czynnikiem decydujący o efektywności
ćwiczeń i procesie zdrowienia, to cechy osobowościowe
pacjenta, takie jak: odporność na stres, pozytywne nastawienie do procesów terapeutycznych, wiara w powrót
do sprawności językowej.
W niektórych sytuacjach, kiedy mamy do czynienia
z pacjentem o obniżonym nastroju, powinniśmy zapewnić pomoc psychologiczną i otoczyć go szczególną troską. Dyzartrycy są świadomi swojej ułomności
i niekiedy bardzo wrażliwi na reakcje otoczenia. Często
„zamykają się w sobie”, niechętnie podejmują kontakty
werbalne.

Wnioski końcowe
Na podstawie opisanego przypadku widać jak ważną
rolę w usprawnieniu mowy odgrywa prawidłowe roz-

poznanie charakteru zaburzeń mowy, opracowanie odpowiedniego programu terapeutycznego, wczesne rozpoczęcie terapii logopedycznej i możliwe maksymalne
jej wykorzystanie. Metody logopedyczne zaś muszą być
dostosowanie do charakteru zaburzeń mowy i ich stopnia oraz możliwości fizycznych i umysłowych chorego,
jego wieku, zainteresowań. W przypadku 65-letniej pacjentki stwierdzono zaburzenia dyzartryczne, opracowano program dostosowany do możliwości pacjentki.
Ćwiczenia usprawniały prace trzech układów biorących
udział w procesie mowy, układu oddechowego, fonacyjnego i oddechowego. Zwrócono szczególna uwagę
na usprawnianie wyrazistości mowy i ćwiczenia prozodyczne. Już na oddziale szpitalnym włączono terapię logopedyczną, którą kontynuowano po powrocie pacjentki
do domu.
Przedstawiona kobieta miała możliwość maksymalnego wykorzystania terapii logopedycznej, dzięki której
objawy dyzartryczne wycofały się.
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Regulamin ogłaszania prac w kwartalniku Gerontologia Polska
Gerontologia Polska jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, w którym są publikowane recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z zakresu biologii starzenia się, gerontologii
klinicznej i społecznej, a także problemów interdyscyplinarnych, prace kazuistyczne (opisy przypadków), listy, recenzje książek oraz komentarze redakcyjne.
Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: gerontologia@akademiamedycyny.pl
1. Do druku przyjmowane są prace w języku polskim lub angielskim.
2. Prace o charakterze doświadczalnym muszą być w zgodzie z wymogami Konferencji Helsińskiej. Autorzy muszą uzyskać pisemną zgodę osób badanych, po wcześniejszym poinformowaniu ich o przebiegu badań i o ewentualnych szkodliwościach z nich wynikających. Prace, których przedmiotem jest człowiek, mogą być wykonywane i publikowane
tylko za zgodą Komisji Bioetycznej i nie mogą ujawniać ich danych osobowych bez załączenia ich pisemnej zgody.
3. Nadesłanie pracy do druku jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że praca nie została zgłoszona do innego czasopisma.
4. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi niżej redakcja odsyła
Autorom bez oceny merytorycznej. Artykuły przygotowane zgodnie z wymogami poniżej zostają zarejestrowane
i przekazane do oceny niezależnym recenzentom. Akceptacja pracy do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów.
5. Data złożenia pracy w Redakcji, jak również data jej przyjęcia do druku, są umieszczone na początku drukowanej
pracy.
6. Prace są recenzowane poufnie i anonimowo (podwójna ślepa recenzja) przez niezależnych Recenzentów z grona
ekspertów w danej dziedzinie.
7. Redakcja zapoznaje Autorów z tekstem recenzji, bez ujawnienia nazwisk recenzentów.
8. Recenzent może uznać pracę za:
– nadającą się do druku bez dokonania poprawek,
– nadającą się do druku po dokonaniu poprawek według wskazówek Recenzenta, bez konieczności ponownej
recenzji,
– nadającą się do druku po dokonaniu poprawek według wskazówek Recenzenta i po ponownej recenzji pracy,
– nie nadającą się do druku.
9. Prace wymagające korekty zostaną niezwłocznie przesłane Autorom wraz z uwagami Recenzenta i Redakcji.
10. W przypadku zakwalifikowania pracy do druku Autorzy zostaną o tym fakcie poinformowani e-mailowo lub telefonicznie.
11. Korekty, w formie elektronicznej należy zwrócić w terminie do 7 od daty wysłania z Redakcji. W wyjątkowych
wypadkach Redakcja może przedłużyć termin zwrotu korekty po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z jej
przedstawicielem.
12. Prace niezakwalifikowane do druku zostaną przez Redakcję zniszczone.
13. Redakcja Naukowa zastrzega sobie prawo do dokonywania koniecznych poprawek i skrótów bez porozumienia
z Autorami.
14. Prace zgłaszane do druku należy przesłać w formie elektronicznej (e-mail).
15. Objętość prac oryginalnych nie może przekraczać 10 stron, 12 stron dla poglądowych i 8 stron dla prac kazuistycznych. Na jednej stronie nie można umieścić więcej niż 1800 znaków wraz ze spacjami.
16. Wersja elektroniczna pracy powinna być dostarczona e-mailem. Materiał ilustracyjny należy przygotować w formacie TIFF dla materiałów zdjęciowych i skanowanych, a dla grafiki wektorowej w programach Corel Draw do
wersji X7 lub Adobe Ilustrator do wersji CC(2014), dla wykresów i diagramów MS Excel lub Word.
17. Tekst oraz materiał ilustracyjny powinny być zapisane w oddzielnych plikach np. nazwa-tekst.doc, nazwa-tabela.doc.
18. Obowiązkowy układ pracy:
Strona tytułowa:
o tytuł artykułu w języku polskim i angielskim,
o imiona i nazwiska Autorów,
o pełna nazwa instytucji,
o słowa kluczowe w języku polskim/angielskim (do 6 słów),
o pełny adres korespondencyjny jednego z Autorów,
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o streszczenie pracy w języku polskim (200-250 słów w przypadku prac oryginalnych oraz 100-150 w przypadku prac poglądowych i opisów przypadków klinicznych; struktura jak w tekście głównym),
o streszczenie pracy w języku angielskim (200-250 słów w przypadku prac oryginalnych oraz 100-150 w przypadku prac poglądowych oraz opisów przypadków klinicznych; struktura jak w tekście głównym),
o należy wyszczególnić wszystkie źródła finansowania wykonanej pracy naukowej.
Układ tekstu głównego (w przyjętym układzie dla prac oryginalnych):
o wstęp,
o cel pracy,
o materiał i metody,
o wyniki,
o omówienie,
o wnioski,
o podziękowania,
o spis piśmiennictwa.
19. Ryciny, tabele, wykresy i fotografie do włączenia w tekst należy nadsyłać oddzielnie, poza tekstem, w którym
muszą być zacytowane. Wszystkie powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością występowania w pracy
i opisane w języku polskim i angielskim (tabele - numeracja cyframi rzymskimi; ryciny, wykresy i fotografie –
numeracja cyframi arabskimi).
20. Spis piśmiennictwa powinien ograniczyć się do niezbędnych pozycji cytowanych w pracy, w przypadku prac oryginalnych do 20, a poglądowych do 40 pozycji. Piśmiennictwo należy przytoczyć w kolejności cytowań w tekście.
21. Każdą publikację podaje się w tekście za pomocą cyfry arabskiej w nawiasie kwadratowym.
22. Cytowanie w spisie piśmiennictwa powinno mieć następujący układ: nazwiska autorów z inicjałami imion, oddzielone przecinkami, zakończone kropką, tytuł artykułu lub książki, kropka, nazwa czasopisma przytoczona w
skrócie wg Index Medicum (lub tytuł rozdziału z książki), rok, średnik, tom, dwukropek, spacja, pierwsza i ostatnia strona (dla książki: tytuł rozdziału, kropka, W: nazwiska redaktorów (red.), kropka, tytuł książki, kropka,
miejscowość, dwukropek, wydawca, średnik, rok wydania, kropka lub – w przypadku wybranych stron - dwukropek, spacja, pierwsza i ostatnia strona).									
Jeśli liczba autorów cytowanej pracy przekracza sześć osób, to pozostałych należy zaznaczyć skrótem: „i wsp.”, np.:
1. Jakobsson U, Hallberg IR. Loneliness, fear and quality of life among elderly in Sweden: a tender perspective.
Aging Clin Exp Res. 2005; 17 (6): 494-501.
2. Wojszel Z.B., Bień B. Wielkie problemy geriatryczne – rola zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem. W: Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M. (red.). Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym
wieku. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Lublin: Wydawnictwo Czelej;
2007: 97-114.											
Dopuszcza się również cytowania ze źródeł elektronicznych.
23. Praca powinna być zredagowana możliwie krótko, bez zarzutu pod względem stylistycznym, zgodnie z obowiązującą pisownią.
24. Należy używać międzynarodowych (zgodnie z zasadami polszczyzny) nazw leków. Dopuszcza się podawanie
nazw handlowych w nawiasach.
25. Skróty powinny być wyjaśnione w tekście w miejscu, w którym się pojawiają po raz pierwszy.
26. Wraz z pracą należy złożyć Deklarację Konfliktu Interesów oraz List Przewodni z oświadczeniem Autorów,
że praca nie została i nie zostanie złożona do druku w innym czasopiśmie oraz że nie zachodzą zjawiska: „guest
authorship” i „ghostwriting”.
27. Pierwszy autor/autor do korespondencji otrzymują bezpłatnie 1 egzemplarz czasopisma z wydrukowanym artykułem.
28. Nie przewiduje się honorariów autorskich
29. Prawa autorskie: Maszynopis zakwalifikowany do druku w kwartalniku staje się własnością czasopisma Gerontologia Polska. Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym
prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych-CD i innych oraz w Internecie). Bez zgody wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń.
30. Redakcja Gerontologii Polskiej uruchomi własną stronę internetową, na której będą zamieszczone streszczenia
drukowanych prac, jak również istotne wiadomości.
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Submission Manuscript Guidelines
The Polish Gerontology is the official journal for the Polish Society of Gerontology. The quarterly publishes peer-reviewed reports, original research papers on the biology of ageing, clinical and social gerontology, as well as articles on interdisciplinary issues relating to various aspects of the ageing process.
Please submit your papers electronically at: gerontologia@akademiamedycyny.pl

Instructions for authors
1. Only papers written in Polish or English are accepted.
2. In scientific investigations involving human subjects, experiments should be performed in accordance with the
ethical standards formulated in the Helsinki Declaration. Informed consent for the research must be obtained
from all participants and all clinical investigations. For papers involving human subjects, adequate documentation should be provided to certify that appropriate ethical safeguards and protocols have been followed according to the responsible Bioethical Committee on human experimentation (institutional or regional). Names
should not be published in written descriptions, photographs, sonograms, CT scans, etc., nor should pedigrees,
unless information is essential for scientific purposes and a patient (or a parent, or a guardian) has given their
written informed consent for publication.
3. Manuscripts are received with the explicit understanding that they are not under simultaneous consideration by
any other publication. Submission of an article implies that the work described has not been published previously.
4. Manuscripts that are incomplete or whose style does not follow the below guidelines shall be returned to the Authors without being evaluated. Articles following the below guidelines shall be registered and sent to independent reviewers to be evaluated. A paper shall be accepted for publication based on reviewers’ positive opinions.
5. The dates of submitting and acceptance for publication are labeled at the end of each manuscript.
6. Submitted manuscripts are anonymously reviewed by two impartial experts to determine their originality (“double-blind review”), scientific merit, and significance to the field.
7. Reviewers shall remain anonymous, but their comments will be available to authors.
8. There are several types of decision possible: accept the manuscript as submitted; accept it with revision; accept it
and invite the authors to revise the manuscript before a final decision is reached; accept it with encouragement to
resubmit it after extensive revision; outright rejection.
9. Page proofs with reviewer’s remarks will be sent to corresponding author for examination and corrections.
10. Information about accepting the manuscript for publication will be sent to the corresponding author.
11. Corrected proofs should be returned to the Editor within seven days of posting by the Editor. Authors are responsible for obtaining the Editor’s permission for any changes in the time for returning proofs.
12. When submitted manuscripts are not accepted for publication, they will be destroyed according to the Editorial
office’s schedule.
13. The Editors reserve the right to make corrections in style and nomenclature without Authors’ permission.
14. Authors should return the final, revised manuscript by e-mail: gerontologia@akademiamedycyny.pl
15. Manuscripts of original papers should not exceed 10 pages, review articles – 12 pages, case reports – 8 pages.
One page is generally limited to 1800 characters including spacing.
16. The electronic version of the text should be submitted as an MS Word 98 or above. All illustration and scan files
should be in the TIFF format. For vector graphics, the digital formats of Adobe Illustrator for version CC(2014)
and Corel Draw for version X7 are accepted; for graphs and diagrams - MS Excel or MS Word.
17. The text and figures must be uploaded as separate files. Files should be named with the corresponding Author’s
surname and “text.doc”, “fig l.doc” ,”fig2.doc” name and extension formats, etc.
18. The paper should be laid out as follows:
Provide the following data on the title page (in the order given): The article’s title (English and Polish), Authors’
names and institutional affiliations, the name of department(s) and institution(s) to which the work should be attributed, keywords (English/Polish, maximum of 6 keywords), full postal address of the corresponding Author, an
abstract in Polish (maximum length of 200 – 250 words in case of original works and 100 – 150 in case of review
articles or clinical cases. An abstract should state briefly the purpose of the research, principal results and major
conclusions. An abstract in English (maximum length of 200 – 250 words in case of original works and 100 – 150
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in case of review articles or clinical cases, an abstract should state briefly the purpose of the research, principal results and major conclusions, source(s) of support in the form of grants, equipment, drugs, or all of these.
Arrangement of the article (for original papers): Introduction, Abstract/Purpose of the work Experimental/Material and methods, Results, Discussion, Conclusions, Acknowledgements, References.
19. Tables, illustrations, vector graphics and photographs should be prepared and submitted on separate pages. All
figures should be numbered in the order of their citation in the text and legends should be in Polish and English
(tables - Roman numerals; illustrations, vector graphics and photographs - Arabic numerals).
20. References should exceed in number, and should in general be limited according the paper type: for original papers – up to 20, for review articles – up to 40 items. They must be numbered in their order of appearance in the
text.
21. References should be identified in the text, tables, and legends by Arabic numerals in square brackets.
22. It is allowed to use the following style for the references list: surname and initials of all authors separated by a
comma, followed by a full stop, then the article title (or the book title), a full stop, the name of the journal should
be abbreviated according to the style used in the Index Medicus, the year, a semicolon, the volume number, a colon, the first and the last page (for books: the city, a colon, the publisher, a semicolon, the year, a colon, pages).
When there are more than six authors, only the first six authors are listed, followed by ,,et al.”, i.e.:
1. Jakobsson U, Hallberg IR. Loneliness, Fear and quality of life among the elderly in Sweden: a tender perspective. Aging Clin Exp Res. 2005; 17 (6): 494-501.
2. Wojszel Z.B., Bień B. Wielkie problemy geriatryczne – rola zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem. In: Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M. (ed.). Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym
wieku. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Lublin: Wydawnictwo Czelej;
2007: 97-114.
Quoting from electronic sources is accepted.
23. A paper ought to be brief and observe general style and spelling rules.
24. International generic rather than trade names of drugs should be used. Trade or manufacturers’ names should only
be used in brackets.
25. All abbreviations should be spelt out in full the first time they are used.
26. A paper submitted for publication should be accompanied by a Declaration of ‘Conflict of Interest’ and a ‘Cover
Letter’ with a statement by the Author(s) confirming that the paper has not been and will not be published elsewhere and that there is no instance of misconduct (“ghostwriting” and “guest authorship”).
27. First Author/corresponding Author shall receive 1 copy of the issue in which the article shall be published. They
shall be sent to the author(s) free of charge.
28. No remuneration shall be paid for publication.
29. Copyrights. Submission of an article for publication implies a transfer of the copyright from the Author to the
publisher upon acceptance. Accepted papers shall become permanent property of the Polish Gerontology and may
not be reproduced without the written consent from the publisher. The publisher reserves the copyright (including
printing, electronic version such as CDs, the Internet and others).
Only abstracts can be published elsewhere without written permission from the publisher.
30. A website shall be launched by the Polish Gerontology, which shall feature abstracts of printed papers as well as
other relevant information.
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