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Kszta³t krzywizn krêgos³upa w p³aszczyŸnie strza³kowej
u kobiet przed i po 65. roku ¿ycia
Sagittal spinal curvatures in middle-aged
and senile females
Katarzyna Kochan, Jarosław Fugiel, Jakub Pokrywka, Zofia Ignasiak
Katedra Biostruktury, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Streszczenie
Wstęp. W okresie starości pojawiają się zmiany inwolucyjne, które w swoim przebiegu dotyczą między innymi układu ruchu. Zmiany te mogą być wynikiem obniżenia gęstości mineralnej kości, osłabienia siły mięśniowej, a także prowadzonego
trybu i stylu życia. U osób starszych obserwuje się pogorszenie postawy ciała, co może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu narządu ruchu oraz wiązać się z obniżeniem ich sprawności fizycznej i jakości życia. Ze względu na wydłużanie się średniej długości życia problem ten dotyczy coraz większej populacji osób. Cel pracy. Celem pracy była ocena
kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej u kobiet w okresie późnej dorosłości i starości. Materiał i metody. W badaniach udział wzięło 349 kobiet, które ze względu na wiek podzielono na 2 grupy. Do pierwszej włączono
osoby w wieku od 55 do 65 lat, a do drugiej w wieku od 65 do 87 lat. Do oceny postawy ciała wykorzystano metodę
fotogrametryczną opartą na zjawisku mory projekcyjnej. Analizie poddano średnie wartości kątów nachylenia między
poszczególnymi odcinkami kręgosłupa, kąt pochylenia tułowia oraz wskaźnik kompensacji. Wyniki i wnioski. Stwierdzono
różnice w postawie ciała kobiet przed i po 65 roku życia. U kobiet po 65. roku życia istotnemu powiększeniu ulega kifoza
piersiowa oraz kąt pochylenia górnego odcinka kręgosłupa piersiowego i wskaźnik kompensacji. W tym wieku zwiększa się
również odsetek równoważnych i kifotycznych typów postawy ciała. Zmiany te świadczą o pogorszeniu postawy ciała kobiet w tym okresie życia. (Gerontol Pol 2016, 24, 243-250)
Słowa kluczowe: postawa ciała, kobiety starsze, technika mory

Abstract
Introduction. Senility is accompanied by a wide range of musculoskeletal conditions that are caused by osteoporosis, loss
of skeletal muscle mass and strength, and changes in lifestyle. Another one condition that significantly impairs quality of
life and physical function in senile adults is poor postural alignment. Due to increased life expectancy, this problem affects
a growing population. Purpose. The aim of the study was to determine sagittal plane alignment of the spine in middle-aged
and senile females. Material and methods. The study involved 349 middle-aged (from 55 to 65 years) and older (from 65
to 87 years) females. Posture was assessed by the Moiré projection method to quantify the physiological curvatures of different spine segments, the pelvic inclination angle and a compensation indicator. Results and conclusions. Differences
in body posture of women before and after the age of 65 were found. In senile women significantly increased thoracic
kyphosis, the angle of inclination of the upper thoracic spine and the compensation indicator. This group presented also
the higher incidence of hyperkiphotic and balanced types of posture. These differences demonstrate the deterioration of
postural alignment over time. (Gerontol Pol 2016, 24, 243-250)
Key words: body posture, older females, Moiré projection method

Wstęp
Obserwowany wzrost populacji seniorów stwarza potrzebę większego zainteresowania się problemami zdro-

wotnymi osób po 65 roku życia. Osoby starsze, dzięki
rozwojowi nauki i medycyny, stanowią obecnie 20%
wszystkich mieszkańców Europy [1]. W Polsce, według
prognoz na 2050 rok, omawiana grupa społeczna sta-
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nowić będzie ponad 31% ludności [2]. Według danych
Eurostatu za 2009 rok, średnia długość życia w wielu
krajach Europy przekroczyła już 80 lat, wykazując niezmiennie trend rosnący. Z uwagi na fakt, iż między 70
a 84 rokiem życia rośnie zagrożenie utratą samodzielności warunkującej proces pomyślnego starzenia się,
zainteresowanie badaczy dość często koncentruje się na
jakości życia seniorów w aspekcie medycznym, społecznym i psychologicznym [1-3].
Regresywna faza życia człowieka ma bardzo zróżnicowaną dynamikę i zależy od wielu czynników genetycznych, środowiskowych i stylu życia. Wyrazem zmian
inwolucyjnych w obrębie narządu ruchu jest obniżenie
gęstości mineralnej kości, osłabienie siły mięśniowej, degeneracja chrząstek stawowych oraz zwiotczenie aparatu
torebkowo-więzadłowego. Konsekwencją tych zmian jest
nieprawidłowa postawa ciała i stopniowe pogarszanie
się sprawności fizycznej. Zaburzenia w funkcjonowaniu
układów odpowiedzialnych za koordynację i równowagę
zwiększają ryzyko upadków, a nawet złamań, które mogą
prowadzić do niepełnosprawności [4]. Pojawiające się
zniekształcenia w przeciążonych elementach segmentów
ruchowych kręgosłupa skutkują rozwijaniem się zespołów bólowych. Zmiany w zakresie przebiegu osi kręgosłupa mogą pojawiać się w wielu chorobach, często mogą
być konsekwencją przyjmowania nieprawidłowej pozycji w czasie wykonywania pracy zawodowej, a u kobiet
najczęściej są objawem osteoporozy postmenopauzalnej
[5,6]. Z uwagi na ten fakt, ocena postawy ciała u starszych kobiet wydaje się być istotnym elementem w postępowaniu diagnostycznym, dostarczającym informacji
na temat zagrożeń w prawidłowym funkcjonowaniu narządu ruchu.
W początkowym okresie zmian sylwetki ciała, często
będącym wynikiem osteopenii lub wczesnej osteoporozy, zaobserwować można pogłębienie kifozy piersiowej.
Bardziej zaawansowane zmiany dotyczą pogłębienia
lordozy szyjnej, przy czym wraz z protrakcyjnym ustawieniem głowy obniżeniu ulega również wysokość ciała (o 4-5 cm) [5]. W konsekwencji ograniczona zostaje
ruchomość poszczególnych odcinków kręgosłupa oraz
klatki piersiowej. Ponadto anatomiczne zmiany położenia wielu narządów mogą być przyczyną dolegliwości
ze strony układu krążenia, oddechowego lub pokarmowego. W obrębie mięśni przykręgosłupowych obserwuje
się wzmożone napięcie, natomiast mięśnie brzucha ulegają rozluźnieniu. Zmiany w kręgosłupie są przyczyną
poruszania się na kończynach dolnych lekko ugiętych
w stawach biodrowych i kolanowych, co dopełnia charakterystyczny obraz zmian zachodzących w układzie
ruchu.

GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4

Cel pracy
Celem pracy była ocena kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej u kobiet w okresie dorosłości i starości (do 65. roku życia i powyżej 65. roku
życia). Analizie poddano średnie wartości wysokości
ciała, kątów nachylenia między poszczególnymi odcinkami kręgosłupa, kąt pochylenia tułowia oraz wyliczono
wskaźnik kompensacji. Na podstawie uzyskanych pomiarów określono typy postawy ciała. Podjęto również
próbę oceny związków pomiędzy analizowanymi parametrami.

Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone w latach 2014-2015
w Pracowni Biokinetyki Katedry Biostruktury AWF we
Wrocławiu, posiadającej Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością – PN-EN ISO 9001:2009 (nr rej. certyfikatu: PW-48606-10E). Badania uzyskały pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia
18 lutego 2009 r.
W badaniach uczestniczyło, po wcześniejszym wyrażeniu pisemnej zgody, 349 słuchaczek Uniwersytetów
Trzeciego Wieku oraz Klubów Seniora z terenu Wrocławia i okolic. Zbadano 169 kobiet w wieku od 55 do
65 lat oraz 180 kobiet w wieku od 65. do 87. roku życia.
Wszystkie badane zostały poinformowane o celu badań,
rodzaju i sposobie ich przeprowadzenia oraz warunkach
uczestnictwa. Przed rozpoczęciem procedury badawczej
z każdą z uczestniczek przeprowadzono wywiad dotyczący aktualnego stanu zdrowia. Warunkiem włączenia
do badań była pełna samodzielność ruchowa, dobry stan
zdrowia i brak chorób narządu ruchu wpływających na
postawę ciała i stabilność posturalną. Kryterium wykluczenia stanowiły przeciwwskazania do udziału w badaniach ustalone przez lekarza.
Wysokość ciała mierzono z dokładnością do 0,1 cm
urządzeniem pomiarowym firmy SECA model 764 (kraj
produkcji: Niemcy). Do oceny postawy ciała wykorzystano aparaturę firmy CQ Elektronik System, model
Mora 4G-HD (kraj produkcji: Polska), wykorzystującą
zjawisko mory projekcyjnej. Fotogrametryczne badanie
postawy przeprowadzono według ogólnie przyjętych
zasad [7]. W trakcie badania kobiety przyjmowały swobodną pozycję stojącą, z kończynami górnymi ułożonymi wzdłuż tułowia.
Analizie poddano krzywizny kręgosłupa w odcinku
piersiowym i lędźwiowym, obliczając wielkość następujących parametrów kątowych (rycina 1):
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Rycina 1. Parametry określające morfometrię kręgosłupa
Figure 1. Spine morphometry parameters

 kąt kifozy piersiowej [KKP = 180 – (kąt β +
kąt γ)],
 kąt lordozy lędźwiowej [KLL = 180 – (kąt  +
kąt )],
 kąt pochylenia tułowia [KPT ],
 kąt nachylenia górnego odcinka kręgosłupa piersiowego [kąt ],
 kąt nachylenia odcinka piersiowo-lędźwiowego
[kąt ],
 kąt nachylenia odcinka lędźwiowo-krzyżowego
[kąt ],
 wskaźnik kompensacji [= KKP – KLL].
Klasyfikacji postawy ciała dokonano metodą Wolańskiego w modyfikacji Zeyland-Malawki [8]. Postawę
określono jako kifotyczną (K), równoważną (R) lub lordotyczą (L) na podstawie wielkości wskaźnika kompensacji :
– typ kifotyczny (K), jeżeli  > 3,
– typ równoważny (R), jeżeli (-3)    3,
– typ lordotyczny (L), jeżeli  < (-3).
Normalność rozkładu oceniano przy użyciu testu Shapiro-Wilka, obliczono wartości średnie i odchylenie
standardowe. Do oceny różnic międzygrupowych zastosowano test t-Studenta, a siłę związków między poszczególnymi zmiennymi określono za pomocą korelacji
prostej r Pearsona. Siła związków między występowaniem typów postawy ciała w grupach wieku oceniona
została testem 2. Obliczenia zostały dokonane za pomocą pakietu Statistica 10 (StatSoft Inc.) Za istotny statystycznie przyjęto poziom p < 0,05.

Wyniki
Spośród obu badanych grup istotnie statystycznie
niższe okazały się kobiety po 65 roku życia. Różnica
w wartościach średnich wysokości ciała wyniosła 2,1
cm (tabela I). Analizując kształt krzywizn kręgosłupa
w płaszczyźnie strzałkowej stwierdzono istotne różnice w wielkościach parametrów kątowych opisujących
głównie odcinek piersiowy. Wraz z wiekiem zwiększała się kifoza piersiowa, o czym świadczy zarówno malejąca wartość parametru KKP (tabela I, rycina 2), jak
i znacznie większe nachylenie górnego odcinka kręgosłupa piersiowego (kąt ) (tabela I, rycina 2). Zaobserwowane różnice były istotne statystycznie (p < 0,05).
U wszystkich kobiet najniższe wartości kątowe stwierdzono w nachyleniu odcinka piersiowo-lędźwiowego. Kąt  okazał się również zmienną, której wielkość
najmniej różniła obie badane grupy. Parametry kątowe
opisujące wielkość nachylenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym (kąt ) oraz wyliczony całkowity
kąt lordozy lędźwiowej (KLL) świadczyć mogą o postępującym wraz z wiekiem spłycaniu się dolnej części
kręgosłupa. Obserwowana tendencja znalazła potwierdzenie w wielkości wskaźnika kompensacji. Kobiety po
65. roku życia charakteryzowały się istotnie większymi
wartościami opisywanego parametru, co wskazuje na
częstsze występowanie u nich postawy ciała o typie kifotycznym (rycina 4).
Z analizy wartości kąta pochylenia kręgosłupa (KPT)
wynika, iż sylwetki wszystkich kobiet pochylone były
do przodu, o czym świadczą ujemne wartości parametru
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4
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Tabela I. Wartości średnie i odchylenie standardowe badanych parametrów oraz ich statystyczne różnice między
grupami kobiet
Table I. Messured average values, standard deviation and their statistical differences between age groups
Wiek
55–64,9 lat

Parametry

Test t-Studenta

65–87 lat

x

s

x

s

t

p

Wiek [lata]

61,79

2,59

70,49

4,59

-21,63

0,0000

Wysokość ciała [cm]

159,8

5,56

157,7

5,7

3,586

0,0003

Kąt  [°]

12,0

4,0

13,4

5,0

-2,92

0,0036

Kąt  [°]

4,4

3,1

4,6

3,5

-0,64

0,5162

Kąt  [°]

11,91

5,40

10,9

5,3

1,77

0,0761

Kąt kifozy piersiowej [°]

163,7

5,3

162,0

162,0

2,50

0,0128

Kąt lordozy lędźwiowej [°]

163,7

5,7

164,5

164,5

-1,34

0,1802

Kąt pochylenia tułowia [°]

5,6

2,4

5,8

2,5

-1,07

0,2850

Wskaźnik kompensacji

0,4

0,8

2,8

8,7

-2,76

0,0059

wartości prawdopodobieństwa p < 0,05 zaznaczono pogrubionym drukiem

Średnie, pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
165,0
164,5

KKP [°]

164,0
163,5
163,0
162,5
162,0
161,5
161,0
55-65 lat

66-87 lat

Rycina 2. Wartości kąta kifozy piersiowej w grupach wieku badanych kobiet
Figure 2. Thoracical kyphosis angle values in age groups

(w związku z tym, że nie odnotowano pochylenia w tył,
przyjęto dla parametru wartości bezwzględne). Powiększenie kąta pochylenia tułowia wraz z wiekiem nie było
jednak istotne statystycznie (p > 0,05) (tabela I).
Ocena sylwetki w płaszczyźnie strzałkowej umożliwiła klasyfikację postawy ciała badanych kobiet na typ
kifotyczny (K), równoważny (R) i lordotyczny (L) (tabela II). Wśród młodszych kobiet (do 65. r.ż.) liczba
poszczególnych typów postawy ciała była zbliżona – od
30 do 35% z niewielką przewagą typu lordotycznego
i równoważnego. U kobiet starszych blisko dwukrotnie
zmniejszyła się liczebność typu lordotycznego,
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4

a wyraźnie wzrósł odsetek osób reprezentujących typ
kifotyczny (o 9,5%) i równoważny (o 6%). Związek
między wiekiem a występowaniem typów postawy ciała był istotny statystycznie (p < 0,05). Siła tego związku
wyrażona korelacją rang Spearmana była jednak niewielka i wynosiła r = –0,15.
Aby ocenić zależności między parametrami opisującymi krzywizny kręgosłupa przeprowadzono analizę
korelacji, która wykazała liczne i silne związki między
badanymi zmiennymi (tabela III). Kąt pochylenia tułowia najsilniej korelował z nachyleniem górnego odcinka kręgosłupa () – r = 0,54. Z kolei kąt  był parame-
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Średnie, pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
14,5
14,0

kąt γ [°]

13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
55-65 lat

66-87 lat

Rycina 3. Wartości kąta nachylenia górnego odcinka kręgosłupa piersiowego w grupach wieku badanych
kobiet
Figure 3. Upper spine inclination angle in age groups

Tabela II. Odsetek i liczba kobiet w poszczególnych typach postawy ciała
Table II. Distribution of subjects in specific body posture types
55–64,9 lat

Typ postawy ciała

65–87 lat

N

%

N

%

kifotyczny (K)

51

30,18

71

39,45

równoważny (R)

58

34,32

73

40,55

lordotyczny (L)

60

35,50

36

20

ogółem

169

100

180

100

c2 = 10,66, p = 0,0048, rSpearmana = -0,15, p = 0,0038

Tabela III. Współczynniki korelacji (r) między badanymi cechami u kobiet; współczynniki istotne statystycznie
zaznaczono pogrubionym drukiem
Table III. Correlates (r) between measured parameters; statistical significance were bolded
Cecha

Wiek

B-v

Kąt α

Kąt β

Wiek

–

B-v

-0,23

–

Kąt α

-0,08

0,08

–

Kąt β

0,07

-0,07

-0,27

–

Kąt γ

0,26

-0,16

-0,19

0,22

–

KKP

-0,23

0,15

0,28

-0,70

-0,85

–

KLL

0,04

0,04

-0,82

-0,34

0,05

0,14

–

KPT

0,14

-0,02

0,31

-0,31

0,54

-0,24

-0,12

–

μ

0,20

-0,15

-0,79

0,38

0,73

-0,74

0,54

0,08

trem, który w największym stopniu spośród pozostałych
zmiennych korelował z wiekiem r = 0,26. Wskaźnik

Kąt γ

KKP

KLL

KPT

kompensacji bardzo silnie, ujemnie korelował z nachyleniem odcinka lędźwiowo-krzyżowego r = -0,79
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Omówienie
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na występowanie różnic zarówno w wysokości ciała, jak
i ukształtowaniu krzywizn kręgosłupa między grupami
kobiet w wieku 55-65 lat a 65-87 lat. Obserwowane
istotne statystycznie obniżenie wysokości ciała w późnym wieku można wiązać z degeneracją krążków międzykręgowych oraz – na co wskazują przeprowadzone
badania – zwiększaniem się kifozy piersiowej kręgosłupa. Jak wynika z badań m.in. Zając-Gawlak i Groffik zmniejszenie wysokości ciała spowodowane jest
również nieprawidłowym ustawieniem lordozy szyjnej
oraz wyraźnym zmniejszeniem długości kończyn dolnych po 50. roku życia [9]. Do skrócenia funkcjonalnego kończyn dochodzi w wyniku kompensacyjnego
zgięcia stawów kolanowych i biodrowych oraz często
w wyniku obniżenia wysokości sklepienia stopy. Należy także uwzględnić różnice międzypokoleniowe (trend
sekularny), który najmocniej ujawnia się w wysokości
ciała. Zjawisko to obserwowane było szczególnie w XX
wieku, a badacze procesów akceleracji rozwoju i zmian
w kierunku wysokorosłości wiązali je najczęściej
z szybkimi przemianami społeczno-ekonomicznymi,
a zatem korzystniejszymi warunkami życia, żywienia
i opieki medycznej [10,11].
W badaniach własnych największe zmiany wraz
z wiekiem obserwowano w obrębie odcinka piersiowego
kręgosłupa. Przejawiały się one istotnym zmniejszeniem
średnich wartości kąta kifozy oraz wzrostem nachylenia
górnego odcinka kręgosłupa piersiowego i wskaźnika
kompensacji. O tendencji do kifotyzacji kręgosłupa wraz
z wiekiem świadczy również większy odsetek postaw
ciała typu K wśród starszych kobiet. Wyniki te są zbliżone do rezultatów badań Ostrowskiej [12] prowadzonych na grupie 369 kobiet w wieku 40–86 lat. Ta sama
autorka w innych badaniach stwierdziła istotnie większe
nachylenie górnego odcinka kręgosłupa piersiowego u
kobiet z osteoporozą w porównaniu do kobiet zdrowych
[13]. Wielu autorów wskazuje na związek między kifotyzacją postawy ciała u kobiet a ich wiekiem, co jest
zmianą oczekiwaną [2,14] oraz na współzależność między kifozą a osteoporozą [6]. Niemniej jednak istnieją również badania, w których nie wykazano związku
między gęstością mineralną kości a kątem kifozy [3].
Niezależnie od tego, pojawiające się nieprawidłowości
w ukształtowaniu kręgosłupa piersiowego u starszych
kobiet, mogą stanowić czynnik ryzyka złamań osteoporotycznych kręgów, jak również obniżać wydolność
fizyczną poprzez ograniczenie pojemności płuc oraz
sprawność funkcjonalną organizmu poprzez zaburzenie chodu i równowagi [15]. Tyner i wsp. [16] oraz de
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Boer i wsp. [17] wykazali związek między hiperkifozą
a zwiększoną dynamiką występowania fizjologicznych
procesów starzenia się określając ją markerem złego stanu zdrowia.
Wiek badanych osób oddziaływał również na wielkość lordozy lędźwiowej. Zarówno zmniejszanie się nachylenia odcinka lędźwiowo-krzyżowego, jak i wzrost
kąta lordozy lędźwiowej przejawiały się łagodniejszym
zarysowaniem krzywizny lędźwiowej kręgosłupa wśród
kobiet po 65. roku życia. W badaniach odcinka lędźwiowego kręgosłupa u kobiet w okresie starości istotnym
może być fakt znacznej otyłości brzusznej i znacznie
osłabionych mięśni brzucha. Może być to jedną z ważnych przyczyn spłaszczenia lordozy lędźwiowej. Stąd
istotne jest uświadomienie osobom w okresie starości
potrzeby dbania o stan zdrowia i uwzględnienie w stylu
życia odpowiednich zachowań prozdrowotnych, szczególnie systematycznej aktywności fizycznej i właściwego żywienia. W badaniach własnych odsetek lordotycznego typu postawy ciała w grupie starszych kobiet był
najmniejszy i wyniósł tylko 20%. Inne badania również
potwierdzają taką sytuację [12]. Stwierdzono w nich, iż
niezależnie od wieku kobiet wielkość lordozy lędźwiowej systematycznie zmniejszała się wraz ze spadkiem
masy kostnej. Wskazywałoby to, że zmiany osteoporotyczne ujawniają się również w dolnym odcinku kręgosłupa.
Pochylenie tułowia w przód badanych kobiet oraz
istotnie statystycznie zwiększający się z wiekiem wskaźnik kompensacji mogą wpływać na zmianę położenia
środka ciężkości ciała, zwiększając tym samym ryzyko
upadków. Bruno i wsp. [18] przeprowadzając badania
w grupie osób z hiperkifozą zaobserwowali, że na złamania, zwyrodnienia i zmianę warunków biomechanicznych kręgosłupa ma wpływ nie tylko wielkość kifozy,
ale przede wszystkim brak skompensowania jej przez
odcinek lędźwiowy lub pochylenie miednicy, na co należałoby zwrócić uwagę przeprowadzając ćwiczenia korygujące nawykową postawę ciała. Wyniki innych badań
[19] wskazują na to, że statystycznie najistotniejszym
czynnikiem wiążącym się z ryzykiem upadku jest znacznie spłaszczona lordoza, istotny był również wiek, kąt
pochylenia tułowia i siła mięśni prostowników grzbietu.
Pozytywny wpływ systematycznych ćwiczeń na wzmocnienie gorsetu mięśniowego, zmniejszenie bólu pleców,
ryzyka upadków oraz poprawy jakości życia obserwowany był również w innych badaniach prowadzonych
w grupach kobiet z osteoporozą [20]. Szczególną uwagę
wspomniani autorzy zwracają na zwiększenie siły mięśni głębokich grzbietu i kończyn dolnych oraz ćwiczenia
równowagi.
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Analiza współczynników korelacji wykazała między
innymi dodatnią zależność o średniej sile między pochyleniem tułowia a kątem . Można więc przypuszczać, że
stopniowemu zwiększaniu się pochylenia górnego odcinka kręgosłupa u kobiet po 65. roku życia towarzyszyć
będzie przesuwanie się środka ciężkości w przód, co
zwiększa możliwość utraty równowagi. Przeprowadzone
badania potwierdzają zatem, iż ukształtowanie kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej stanowi jedno z istotniejszych kryteriów oceny sprawności związanej z utrzymywaniem wyprostnej pozycji ciała, zachowaniem
równowagi oraz możliwościami ruchomości kręgosłupa
[2]. Z uwagi na negatywne konsekwencje oraz liczne zagrożenia wynikające z kifotyzacji postawy ciała u kobiet
po 65.s roku życia, niezbędne jest jak najwcześniejsze
wprowadzanie profilaktyki zmian i zapobieganie pogłębianiu się już istniejących deformacji poprzez kształtowanie prawidłowych wzorców postawy ciała i ćwiczenia
wzmacniające mięśnie głębokie grzbietu oraz rozciągające mięśnie przykurczone.

249

Wnioski
1. Cechą charakterystyczną postawy ciała kobiet po 65.
roku życia było istotne powiększenie kifozy piersiowej, kąta pochylenia górnego odcinka kręgosłupa
piersiowego oraz wskaźnika kompensacji.
2. U starszych kobiet wzrasta odsetek równoważnych i kifotycznych typów postawy ciała, natomiast
w młodszej grupie kobiet częstość występowania poszczególnych typów postawy ciała jest zbliżona.
3. Zarówno zmiany w pochyleniu całego tułowia, jak
i zmiany w nachyleniu poszczególnych odcinków
kręgosłupa mogą wpływać na nieprawidłowe obciążenie kręgosłupa oraz zmianę parametrów równowagi, a tym samym przyczyniać się do pogarszania statyki ciała i zwiększać częstość upadków u osób starszych.
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Experiencing cancer in elderly people. A review
of research
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Streszczenie
Wstęp. Wzrost długości życia w Polsce wiąże się z większą częstością zachorowania na nowotwory wśród osób po 65 roku
życia. Studia badawcze na temat jakości życia wskazują na różnice w zależności od wieku oraz płci. Cel. Celem niniejszej
pracy jest wyodrębnienie tych różnic, mogących mieć znaczenie dla opieki onkologicznej. Opis metody. Przeprowadzono
analizę na podstawie artykułów o tematyce psychoonkologicznej dostępnej w literaturze psychoonkologicznej, bazach MEDLINE oraz PsycArticles. W celu porównania grup ze względu na płeć skupiono się głównie na publikacjach dotyczących
nowotworu płuc oraz jelita grubego. Wyniki. Badania wykazały, że starszy wiek jest tym czynnikiem, który wpływa na
wyższy rozwój osobisty i duchowy oraz lepsze funkcjonowanie społeczne w trakcie choroby. Starszy wiek predysponuje do
mniejszego nasilenia objawów depresyjnych oraz występowania różnic w natężeniu symptomów depresyjnych w zależności
od płci. Przedstawiciele obu płci wykazują wrażliwość na takie czynniki, jak zmęczenie, utrata wagi, a mężczyźni zgłaszają
więcej trudności związanych z bólem, finansami oraz zmianą roli społecznej. U kobiet wraz z rozwojem nowotworu oraz
stosowaniem chemioterapii następuje osłabienie wyników głównie w zakresie pamięci werbalnej, natomiast mężczyźni
doświadczają obniżenia poziomu pamięci wzrokowo-przestrzennej. Wnioski. Istnieją różnice w zależności od wieku i płci
w doświadczaniu choroby nowotworowej. Im bardziej zaawansowany wiek pacjentów chorych na nowotwór, tym mniejszy
poziom objawów depresyjnych. Należy jednak zachować ostrożność co do wpływu poszczególnych rodzajów terapii na
kształtowanie tych zaburzeń. Interwencje psychospołeczne powinny być skierowane zarówno do pacjentów jak i ich opiekunów. Zastosowanie wiedzy o różnicach indywidualnych pod względem płci może przyczynić się do odpowiednich interwencji edukacyjnej pacjentów. (Gerontol Pol 2016, 24, 251-258)
Słowa kluczowe: nowotwór, osoby starsze, jakość życia, płeć
Abstract
Introduction. The increase in life expectancy in Poland is associated with a higher incidence of cancer among people over
65 years old. Research studies on the quality of life indicate differences according to age and gender. Aim. The aim of this
work is to describe these differences, which could be important for cancer care. Material and methods. An analysis based
on the articles of psychooncology available in the psychooncological literature, MEDLINE and PsycArticles. In order to
compare the groups by gender we focused mainly on publications relating to lung cancer and colon cancer. Results. The
study showed that older age is the factor that affects the higher personal development and spiritual and better social functioning in the course of the disease. Older age predisposes to lower severity of depressive symptoms and the presence of
differences in the intensity of depressive symptoms between the sexes. Representatives of both sexes are sensitive to factors
such as fatigue, weight loss, and men report more difficulties associated with pain, finances and changing social role. In
women with the development of cancer and chemotherapy followed by weakness results mainly in verbal memory, whereas
men experience lower levels of visuospatial memory. Conclusions. There are differences depending on age and sex in the
experience of cancer. The more advanced age of cancer patients, the lower the level of depressive symptoms. We should be
cautious about the impact of different types of therapy on the development of these disorders. Psychosocial interventions
should be directed at both patients and their caregivers. Application of knowledge of the individual differences in terms of
sex can contribute to the relevant educational intervention for patients. (Gerontol Pol 2016, 24, 251-258)
Key words: cancer, elderly, quality of life, gender
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Wstęp
Przeobrażenia gospodarcze oraz zdrowotne w Polsce
sprawiły, że nastąpił znaczący wzrost długości życia,
który w 2012 roku wyniósł 81 lat dla kobiet i prawie
73 lata dla mężczyzn [1]. Stworzyło to nową sytuację
epidemiologiczną, której wynikiem w przyszłości będzie wzrost częstości zachorowania na choroby nowotworowe po 65 roku życia [2]. W Polsce najczęstszym
nowotworem złośliwym u mężczyzn powyżej 65 roku
życia jest rak płuca (20% zachorowań i 29% zgonów)
[1]. Dominującymi przyczynami zgonów nowotworowych u kobiet w starszym wieku są nowotwory złośliwe
piersi (17% zachorowań i 11% zgonów), jelita grubego
(odpowiednio 13% i 14%) i płuca (8% i 13%). Według
danych z NFZ z 2012 r. najliczniejszą grupę pacjentów
objętych opieką paliatywną stanowiły osoby powyżej 65
roku życia, a wskaźnik procentowy wynosił 61,47 % [3].
W koncepcji Johna Rowe’a i Roberta Kahna starzenie pomyślne związane jest z brakiem chorób i niepełnosprawności, aktywnym zaangażowaniem się w życie, wysokim poziomem funkcjonowania poznawczego
i fizycznego [4]. Choroba nowotworowa ze względu na
dynamiczny przebieg, mogący zmienić zasoby zarówno
fizyczne jak i poznawcze sprawia, że w większości przypadków trudno jest mówić, by osoba jej doświadczająca
rozwijała się zgodnie z powyższym wzorcem.
Pomimo obniżania się poziomu funkcji poznawczych
i sprawności fizycznej u osób powyżej 65 roku życia,
możliwe jest ich kompensowanie poprzez trening oraz
strategie poznawcze [5,6]. Zdolności adaptacyjne, które polegają na wykształceniu nowej struktury lub funkcji organizmu w celu przystosowania się do warunków
otoczenia pozostają do końca życia. Wymienić należy
takie psychologiczne mechanizmy przystosowania się
do starości, jak selekcja, optymalizacja czy kompensacja [7]. Selekcja odnosi się do procesu wartościowania i dokonywania wyboru najbardziej znaczących sfer
funkcjonowania człowieka. Utrata sprawności i niezależności w jednych sferach łączy się u osób starszych
z optymalizacją ich funkcjonowania w takich obszarach,
które stają się dla nich bardziej wartościowe. W sytuacji
zmniejszenia, czy utraty zasobów (sprawności różnych
funkcji na skutek choroby nowotworowej) pojawiają się
procesy kompensacyjne, które pozwalają na utrzymanie
optymalnego dla osoby starszej poziomu funkcjonowania w realizacji zamierzonych przez nią celów.
Powyższe aspekty powodują konieczność odmiennego
podejścia do leczenia i opieki nad ludźmi starszymi. Celem niniejszej pracy jest analiza doświadczania choroby
nowotworowej przez osoby starsze oraz wyodrębnienie
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różnic indywidualnych pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Opis metody
Zestawiono prace badawcze oraz opracowania naukowe związane z tematyką doświadczania choroby
nowotworowej wśród ludzi starszych. Poddano również analizie artykuły dotyczące różnic wynikających
ze zmiennej płci. Literatura onkologiczna sugeruje, by
radzenie sobie z chorobą nowotworową traktować jako
poznawcze, emocjonalne i behawioralne działanie podejmowane zarówno przez jednostki jak i całą rodzinę
w celu sprostania wszelkim wymaganiom związanym
z chorobą i procesem leczenia [8]. Dlatego też wymiary, jakie analizowano w niniejszym opracowaniu, związane były z funkcjonowaniem psychicznym, fizycznym,
społecznym, duchowym i poznawczym. Aby odnaleźć
różnice w doświadczaniu choroby przez osoby starsze
oraz uchwycić aspekt płci ograniczono się w większości niniejszej pracy do analizy badań oraz artykułów
związanych z nowotworami płuca i jelita grubego, które
występują zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn.
W niniejszej pracy skorzystano z artykułów i badań dostępnych w bazach MEDLINE oraz PsycArticles. Podstawą wyboru badań były następujące kryteria:
– związane ze słowami: cancer, depression, anxiety,
elderly, gender, quality of life, colorectal cancer,
lung cancer;
– zakres wieku badanych zawierał się powyżej 65
roku życia;
– różnice statystyczne analizowanych czynników
były na poziomie istotności statystycznej p<0,05.
Wyodrębniono 24 artykuły badawcze spełniające powyższe kryteria.

Wyniki
 Funkcjonowanie psychiczne
Badania ukazują znaczne zróżnicowanie wskaźnika depresji u pacjentów onkologicznych. W zależności
od rodzaju i fazy nowotworu waha się on od 0 do 38%
przy badaniach tzw. dużej depresji oraz od 0 do 58% dla
różnych symptomów depresyjnych [9]. Rhondali i wsp.
wykazali, że w przypadku diagnozy depresji wśród starszych chorych, spośród narzędzi stosowanych w psychoonkologii najwłaściwszym sposobem na diagnozowanie
depresji jest Geriatryczna Skala Depresji (Geriatric Depression Scale-30, GDS-30) [10]. Analiza narzędzi stosowanych u pacjentów powyżej 70 roku życia, takich
jak: Geriatryczna Skala Depresji, Skala Leku i Depresji
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(Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), Termometr Dystresu (Distress Thermometer, DT) oraz ocena onkologiczna (Oncologist Assessment, OA) wykazała,
że GDS-30 miała najlepsze właściwości psychometryczne.
Costanzo, Ryff i Singer wskazali na różnice w doświadczaniu choroby nowotworowej (wpływ na zdrowie psychiczne, nastrój, dobrobyt społeczny i duchowość) w zależności od wieku [11]. Dowiedziono, że po
leczeniu raka następuje zmniejszenie poziomu zdrowia
psychicznego oraz nastroju w porównaniu z ludźmi niedoświadczonymi tą chorobą. Starszy wiek jednak był
czynnikiem, który wpływał na wyższy rozwój osobisty
i duchowy oraz lepsze funkcjonowanie psychospołeczne
w trakcie choroby.
Badania podłużne Wisconsin przeprowadzone wśród
chorych na różne nowotwory w latach 1993-1994 oraz
tych samych osób w okresie 2004-2005, wykazały różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami odnośnie poziomu symptomów depresyjnych [12]. Zauważono, że
rak ma więcej niekorzystnych konsekwencji psychologicznych dla mężczyzn niż kobiet (symptomy depresyjne, odporność na czynniki stresogenne). Vodeimaier
i wsp. przeprowadzili badania oceniające występowanie
objawów depresyjnych w zależności od wieku oraz płci
[13]. W porównaniu z mężczyznami u kobiet odnotowano większy poziom niepokoju i objawów depresji.
Starszy wiek był związany z mniejszą ilością objawów
lękowych i depresyjnych, ale nie odnosiło się to do raka
płuc. Ponadto wczesne stadium choroby było związane
z mniejszą liczbą objawów depresji wśród starszych pacjentów z rakiem gruczołu krokowego [13]. Goldzweig
i wsp. zbadali radzenie sobie z chorobą wśród pacjentów
ze stomią ze względu na stan cywilny i płeć [14]. Wysoki poziom niepokoju dotyczył głównie osób płci męskiej
oraz tych, którzy nie posiadali partnerki życiowej. Z kolei Stommel i wsp. w celu sprawdzenia utrzymywania
się wskaźnika depresji, przeprowadzili badania podłużne
wśród starszych pacjentów chorych na raka piersi, jelita
grubego, płuc i prostaty [15]. Poziom objawów depresyjnych wśród wszystkich pacjentów spadł najgwałtowniej w pierwszych 2-3 miesiącach (zwłaszcza depresyjny
nastrój oraz towarzyszące chorobie objawy somatyczne),
ale jeden rok nie wystarczył do odzyskania pełni dobrego samopoczucia, pomimo że nasilenie objawów somatycznych spadło, a chorzy doświadczyli poprawy funkcjonowania fizycznego.
Interesujących wyników dostarczyły badania prospektywne Turnera i wsp. wśród pacjentów w wieku powyżej 75 lat oraz grupie chorych poniżej 65 roku życia
leczonych paliatywnie na raka płuc metodą radioterapii
[16]. Zauważono, że istnieje tendencja do podwyższania
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zarówno poziomu lęku i depresji przed i po leczeniu bez
względu na wiek. Rezultaty te skłaniają ku wnioskowaniu, że ludzie w każdym wieku mają podobny poziom
lęku i depresji w czasie korzystania z radioterapii paliatywnej raka płuc.

 Funkcjonowanie fizyczne
Ważnym aspektem dla jakości życia pacjenta w późnej dorosłości jest funkcjonowanie fizyczne. Osoby
zaawansowane wiekowo wykazują więcej dolegliwości fizycznych, związanych z chorobą nowotworową
[17]. Cheng i Lee skupili swoja uwagę na doświadczaniu różnych symptomów związanych z jakością
życia u pacjentów powyżej 65 roku życia [18]. Ból,
zmęczenie, bezsenność, zaburzenia nastroju były bardzo
powszechne w tej grupie badanych, a jedna trzecia chorych doświadczała wszystkich wymienionych objawów.
Badania Kinoshity i wsp. dostarczyły danych na temat
jakości życia w zależności od płci u pacjentów z rakiem
odbytnicy [19]. Stwierdzono, iż zarówno u kobiet jak
i mężczyzn wyniki funkcjonowania fizycznego spadły
w ciągu jednego miesiąca po zabiegu, poprawa nastąpiła po sześciu miesiącach, a powrót do wartości wyjściowej został przywrócony w ciągu 12 miesięcy. Zarówno
kobiety jak i mężczyźni zwracali uwagę na takie czynniki, jak zmęczenie, utrata wagi, problemy w defekacji,
ale mężczyźni mieli więcej trudności związanych z bólem, sytuacją finansową oraz zmianą roli społecznej jaką
przewidywali [19]. Grant i wsp. przeprowadzili badania
różnicujące sposoby radzenia sobie po pięciu latach od
zastosowania stomii u pacjentów chorych na nowotwór
jelita grubego [20]. Trudności ze snem, problem z obrazem ciała oraz depresyjny nastrój wykazywany był
przede wszystkim przez kobiety. Nie stwierdzono różnic wynikających z płci w zakresie potrzeb związanych
z aktywnością fizyczną, seksualnością i intymnością,
wsparciem ze strony rodziny i przyjaciół. [20].
Wyniki badań Liao pokazały, że osoby z zaawansowanym nowotworem płuc zgłaszają stosunkowo dobre
funkcjonowanie fizyczne i poznawcze, mają jednak gorszą jakość życia w zakresie funkcjonowania społecznego i emocjonalnego [21]. Wiek nie był tym czynnikiem,
który miał wpływ na ogólną ocenę jakości życia. Nie
odnotowano różnic w powyższych obszarach wynikających z płci.
Częstym tematem podejmowanym w pracach nad
nowotworem jest wpływ na życie seksualne. Zmiany
w funkcjonowaniu seksualnym w następstwie diagnozy
i leczenia najczęściej związane są z dyspareunią, obniżeniem lubrykacji, czy atrofią pochwy. Mężczyźni natomiast mogą przejawiać okresowe trudności z obniżeGERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4
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niem libido na przykład w następstwie prostektomii lub
resekcji odbytu. Przykładem jest praca Bergmana, Nilssona i Petersena przedstawiająca dysfunkcje związane
z obniżeniem libido oraz zmniejszeniem częstotliwości
osiągania orgazmu u ponad połowy pacjentów po resekcji odbytu [22]. Problemy życia seksualnego u kobiet są
większe u młodszych pacjentek, natomiast mężczyźni
doświadczają tego typu trudności bez względu na wiek.

 Funkcjonowanie społeczne
Analizę pod kątem dobrostanu społecznego przeprowadzili Costanzo, Ryff i Singer [11]. Osoby, które
przeżyły 10 lat po diagnozie nowotworu, wykazywały
wyższy poziom funkcjonowania społecznego niż przed
zachorowaniem. Należy jednak nadmienić, iż funkcjonowanie społeczne nie było tak istotne dla jakości życia jak funkcjonowanie fizyczne i poznawcze. Osoby
starsze funkcjonowały psychospołecznie lepiej od pacjentów młodszych oraz na podobnym poziomie jak ich
zdrowi rówieśnicy. Kinoshita i wsp. w swoich badaniach
skupili uwagę na pacjentach chorych na nowotwór jelita
grubego i jakości życia [19]. Funkcjonowanie społeczne
i fizyczne u kobiet i mężczyzn pogorszyło się w ciągu
pierwszego miesiąca po zabiegu, poprawa nastąpiła po
sześciu miesiącach, a powrót do wartości wyjściowej
został przywrócony w ciągu 12 miesięcy, z wyjątkiem
funkcjonowania społecznego mężczyzn.
Opieka nad osobą starszą to poszanowanie autonomii
i niezależności, pobudzenie do aktywności umysłowej
i ruchowej oraz umożliwienie kontaktu społecznego.
Tadd i Bayer [23] wykazali, że więzi rodzinne stanowią
istotny predyktor jakości opieki niezależnie od tego, czy
osoby starsze pozostają w domu rodzinnym, w domu
opieki społecznej, czy w domu spokojnej starości.
Rozpatrując sytuację starszych pacjentów należy
zwrócić uwagę nie tylko na to, czy posiadają oni osobę
do pomocy, ale także na stan psychiczny opiekuna. Haley i wsp. w swoich badaniach poinformowali, że ponad
50% opiekujących się kobiet miało kliniczne objawy depresji [24]. Najczęstszymi syndromami były: problemy
ze snem, zmęczenie, zaburzenia apetytu oraz wyższy poziom niepokoju. Opiekunki w porównaniu z opiekunami
wykazywały większe poczucie obciążeń życiowych oraz
zgłaszały więcej niezaspokojonych potrzeb.

 Funkcjonowanie duchowe
Wymiar duchowy ma szczególne znaczenie dla chorych w późnej dorosłości. Duchowość może stanowić
ochronę dla zdrowia psychicznego i pomagać w radzeniu sobie z nowotworem. Fehring i wsp. określili relacje
między duchowym samopoczuciem, religijnością, naGERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4

dzieją i depresją wśród osób w podeszłym wieku chorujących na nowotwór płuca, piersi i jelita grubego [25].
Wykazano dodatnią korelację między religijnością, duchowością, nadzieją i pozytywnym nastrojem, natomiast
ujemną zależność pomiędzy religijnością a depresją i negatywnym nastrojem. Podobnych wyników dostarczyły
badania Fehera i Malego poświęcone tematyce wymiaru duchowego wśród starszych kobiet z rozpoznanym
rakiem piersi [26]. Wiara i duchowość były ważnymi
czynnikami w radzeniu sobie z chorobą pod względem
emocjonalnym i społecznym. Costanzo, Ryff i Singer
stwierdzili, że osoby starsze, które przeżyły 10 lat od
diagnozy nowotworu doświadczyły wyższego poziomu rozwoju duchowego niż ich zdrowi rówieśnicy oraz
młodsi pacjenci [11].
Badania ukazują, że poprzez opiekę duchową można
w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy funkcjonowania psychicznego pacjenta oczekującego na koniec życia. Metaanaliza Edwardsa, Pang i Shiu na temat
duchowości i znaczenia duchowej opieki dla pacjentów
onkologicznych wykazała, że wraz ze wzrostem poziomu opieki duchowej oraz duchowości pacjentów poprawia się dobrostan psychiczny [27].

 Funkcjonowanie poznawcze
Badania Lehto nad funkcjami poznawczymi osób starszych z podejrzeniem raka płuca, wykazały pogorszenie
poziomu uwagi oraz wzrost niepokoju przed oraz po
operacji [28]. Starszy wiek związany był z obniżeniem
poziomu funkcjonowania poznawczego w porównaniu
z grupą pacjentów młodszych. Osoby z niezłośliwym
nowotworem miały wyższy poziom zamartwiania się
oraz gorzej oceniały swoje funkcje poznawcze niż pacjenci z nowotworem złośliwym. Rozpoznanie podejrzenia raka płuca może przyczyniać się do zaburzenia oceny własnych funkcji poznawczych, co może mieć związek z podwyższonym niepokojem o swój stan zdrowia
[21].
Kimura i wsp. wskazał na różnice w zakresie funkcjonowania poznawczego, jakie występują w zależności
od płci [29]. U kobiet wraz z rozwojem nowotworu oraz
stosowaniem chemioterapii następuje osłabienie wyników głównie w zakresie pamięci werbalnej, natomiast
mężczyźni doświadczają obniżenia poziomu pamięci
wzrokowo-przestrzennej.
Wpływem terapii obniżającej poziom androgenów
(ADT) podczas leczenia raka prostaty u mężczyzn na
funkcje poznawcze zajmowali się Nelson i wsp. [30].
Mniejszej ilości ADT towarzyszyło obniżenie funkcji
poznawczych (najczęściej w zakresie zdolności wzrokowo-przestrzennych).
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Lange i wsp. badali deficyty poznawcze u pacjentek
z nowotworem piersi powyżej 65 roku życia przed oraz
po chemioterapii [31]. Za pomocą testów neuropsychologicznych oceniano pamięć epizodyczną, pamięć operacyjną, funkcje wykonawcze i szybkość przetwarzania
informacji. Odnotowano obniżenie poziomu werbalnej
pamięci epizodycznej u pacjentek po chemioterapii.
Collins i wsp. ocenili wpływ na funkcje poznawcze po
chemioterapii uzupełniającej po menopauzie u chorych
na raka piersi jeden rok po zakończeniu leczenia [32].
Negatywny wpływ chemioterapii na funkcje poznawcze
u pacjentów z rakiem piersi był niewidoczny po roku od
zakończenia terapii.

Dyskusja
Dostosowując rodzaj terapii i opieki nad pacjentami
z późnej dorosłości, zwraca się uwagę na następujące
obszary: stan zdrowia fizycznego, psychicznego, objawy nowotworu (ból, zmęczenie, osłabienie itp.), status
społeczny i dostęp do pomocy społecznej (dochody,
mobilność, dostęp do transportu, opiekuna), funkcjonowanie poznawcze, jakość życia, współwystępowanie innych chorób, polifarmacja [33]. Przebieg leczenia osób
w wieku powyżej 65 roku życia nie zawsze jest taki sam
jak u młodszych chorych. Podyktowane jest to przede
wszystkim mniejszą odpornością na leki, współwystępowaniem innych schorzeń, a także ograniczoną długością
życia [34].
Narzędziem służącym do identyfikacji objawów depresyjnych u osób starszych, cechującym się najlepszymi parametrami diagnostycznymi jest Geriatryczna
Skala Depresji (GDS-30) [10]. W badaniach naukowych
występuje znaczne zróżnicowanie wskaźnika depresji
wśród pacjentów onkologicznych. Należy nadmienić, że
objawy depresyjne, które spełniają kryteria diagnostyczne depresji mogą wynikać z przejściowych trudności
adaptacyjnych. Literatura psychoonkologiczna opisuje
zaskakująco dobre reakcje emocjonalne na chorobę płuc
oraz stosunkowo rzadkie u palaczy poczucie winy [35].
Nie do końca potwierdzają to przytoczone badania Liao,
które wskazują na stosunkowo dobre funkcjonowanie
fizyczne i poznawcze, a gorsze emocjonalne i społeczne
[21].
Badania wskazują, że starszy wiek predysponuje do
mniejszego poziomu objawów depresyjnych po leczeniu
[11,17]. Z drugiej strony należy nadmienić, że leczenie
radioterapią wywoływało podobny poziom zaburzeń depresyjnych zarówno w grupie starszych jak i młodszych
pacjentów [16]. Rodzaj terapii należy więc traktować
jako czynnik, który może wpływać na kształtowanie zaburzeń depresyjnych w zależności od wieku.
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Występują różnice odnośnie symptomów depresyjnych wśród mężczyzn i kobiet. Niektóre badania wykazują większy poziom niepokoju i objawów depresyjnych
u kobiet niż u mężczyzn [13,20], a inne wskazują na zależność odwrotną [12,14]. Różnicę tę można wyjaśnić
powołując się na uwarunkowania kulturowe związane
z rozumieniem męskości i kobiecości. Rak stanowi zagrożenie dla męskiej tożsamości, ponieważ pociąga
za sobą brak kontroli nad własnym ciałem, co jest niezgodne z tradycyjnie pojmowaną męskością. Z punktu
widzenia kobiet i pojmowania ich roli rodzinnych i społecznych, należy zwrócić uwagę na to, że rozumienie
roli kobiecych jako osób dbających o domostwo i opiekujących się domownikami może zwiększyć ich podatność na czynniki stresogenne związane z nowotworem.
Niezdolność do działania zgodnie z własnymi interesami również predysponuje ludzi do poczucia bezradności
i beznadziejności, które charakteryzują reakcje depresyjne [36]. Powyższe badania przyczyniają się do wiedzy
o sposobie kształtowania się odporności psychicznej na
różne nowotwory w zależności od płci.
Według Heleny Sęk newralgiczne znaczenia dla jakości życia osób starszych mają czynniki związane z poczuciem zadowolenia z życia, podtrzymaniem aktywności i samodzielności, poczuciem bezpieczeństwa oraz
więzią z ludźmi [37]. Większość pacjentów w podeszłym wieku cierpi z powodu wielu intensywnych objawów fizycznych i psychicznych, niezależnie od stadium
choroby. Występowanie bólu, zmęczenie, bezsenność
i zaburzenia nastroju, wpływają istotnie na funkcjonowanie pacjentów w życiu codziennym oraz implikuje
obniżeniem ich jakości życia. Istotnym problemem, który przyczynia się do obniżenia funkcjonowania fizycznego u ludzi starszych jest współwystępowanie chorób
przewlekłych. Miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, otępienie, przebyte udary, choroby reumatyczne czy cukrzyca
stanowią wyzwanie dla współczesnej onkologii. Fizyczny stan zdrowia pacjentów po 65 roku życia, poddanych
długoterminowym leczeniu jest gorszy niż w przypadku
ich rówieśników, którzy nie doświadczyli raka, natomiast w przypadku analizy zdrowia psychicznego stan
ten jest wręcz porównywalny. Starszy wiek może być
tym czynnikiem, który wpływa na wyższy rozwój osobisty i duchowość oraz lepsze funkcjonowanie psychospołeczne w trakcie choroby [11].
Badania pokazują, że w trakcie leczenia następuje obniżenie funkcji poznawczych. Prawidłowość ta nie jest
tylko związana ze starością, gdyż dotyczy wszystkich
grup wiekowych i może być następstwem przeżywanego
dystresu i zamartwiania się [21,28]. Obniżenie zdolności
kognitywnych podczas chorowania na nowotwór związane jest zdaniem badaczy głównie z pamięcią werbalną
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4
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u kobiet oraz zdolnościami przestrzenno-wzrokowymi
u mężczyzn.
W literaturze psychoonkologicznej podejmowane
są często tematy związane z sytuacją rodzinną chorego. Wyniki badań wskazują, że jakość życia wśród pacjentów i ich opiekunów rodzinnych jest współzależna
[17,25]. W tym świetle, interwencje psychospołeczne
powinny być skierowane zarówno do pacjentów jak
i ich opiekunów rodzinnych. Więzi rodzinne stanowią
istotny predyktor jakości opieki niezależnie od tego, czy
osoby starsze pozostają w domu rodzinnym czy w domu
spokojnej starości. Dla osób starszych istotne jest poczucie bycia kochanym oraz potrzebnym innym, a jeśli
przestają doświadczać opieki rodziny, zainteresowania
ze strony dzieci, są skłonne do doświadczania poczucia
osamotnienia, ujawniania zachowań depresyjnych czy
wręcz chęci rezygnacji z życia [23].

Wnioski
W niniejszej pracy przedstawiono doświadczanie choroby nowotworowej przez osoby powyżej 65 roku życia.
Analiza powyższych badań skłania do postawienia następujących wniosków:
1. Badania wskazują, że starszy wiek predysponuje do
mniejszego poziomu objawów depresyjnych oraz
lęku w trakcie oraz po leczeniu w porównaniu z pacjentami młodszymi.

2. Występują różnice odnośnie symptomów depresyjnych wśród mężczyzn i kobiet. Niektóre badania wykazują większy poziom objawów depresyjnych u kobiet niż u mężczyzn, a inne wskazują na zależność
odwrotną. Wysoki poziom lęku charakteryzuje mężczyzn, a w szczególności tych, którzy nie posiadają
partnerki życiowej.
3. Funkcjonowanie fizyczne jest jednym z najistotniejszych czynników mających znaczenie dla oceny jakości życia pacjenta. Wpływ na niższe funkcjonowanie
fizyczne ma zmęczenie, ból, trudności ze snem oraz
dolegliwości związane z chorobą.
4. Funkcjonowanie społeczne nie jest tak istotne dla
osób starszych jak funkcjonowanie fizyczne. Pacjenci
onkologiczni po 65 roku życia, których leczenie zakończyło się pomyślnie, wyżej oceniają swoje funkcjonowanie społeczne w porównaniu z osobami zdrowymi.
5. Wymiar duchowość ma szczególne znaczenie dla
osób starszych chorych na nowotwór. Wysoki poziom religijności i duchowości koreluje z wyższym
poziomem nadziei i pozytywnym nastrojem u starszych pacjentów. Najbardziej widoczna jest tendencja
do doświadczania przeobrażenia wartości pod względem relacji z innymi, uznania dla życia i duchowości
wśród kobiet z nowotworem piersi.
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Abstract
Introduction. Frailty syndrome is a physical state of exhaustion and tiredness. It usually appears in people over 65 years
old, who suffer from various diseases. Aim. The main aim was to present different methods of assessing physical activity
among patients with frailty syndrome. Material and methods. Using PubMed and Medline database 22 articles published
after 2009 were chosen for this review. Results. Patients performing resistance exercises had greater muscle mass growth
in comparison to patients performing aerobic exercises. According to other studies, older people suffering from depression are more exposed to frailty syndrome. Discussion. Physical tests are an efficient method of frailty syndrome detection. They assess the performance of muscles and their flexibility, adherence, the walking speed and patients’ endurance.
Conclusions. A combination of aerobic and resistance training along with regular workouts is the most effective method of
delaying the occurrence of frailty syndrome. (Gerontol Pol 2016, 24, 259-263)
Key words: frail elderly, physical activity, geriatric assessment

Streszczenie
Wstęp. Zespół słabości to fizjologiczny stan wyczerpania i zmęczenia. Dotyczy najczęściej pacjentów, którzy ukończyli
65 rok życia, cierpiących z powodu różnych innych schorzeń. Cel pracy. Głównym celem pracy było przedstawienie metod oceny aktywności fizycznej w diagnostyce osób cierpiących na zespół słabości. Materiał i metody. Używając baz
PubMed i Medline do analizy wykorzystano 22 artykuły opublikowane po roku 2009. Wyniki: Pacjenci wykonujący treningi oporowe wykazali lepsze wyniki w przyroście tkanki mięśniowej, w porównaniu do pacjentów odbywających treningi aerobowe. Według innych badań osoby starsze cierpiące na depresję są bardziej narażone na rozwinięcie zespołu
słabości. Omówienie. Testy fizyczną są bardzo dobrą metodą wykrywania zespołu słabości. Oceniają pracę mięśni,
ich elastyczność, przyczepność, szybkość chodu oraz wytrzymałość pacjenta. Wnioski. Najbardziej skuteczną metodą
opóźniania występowania zespołu słabości jest kombinacja treningów aerobowego i oporowego, a także regularność treningów. (Gerontol Pol 2016, 24, 259-263)
Słowa kluczowe: osoby starsze, zespół słabości, aktywność fizyczna, ocena geriatryczna

Introduction
Frailty is a syndrome of decreased functional reserve
and resistance to stressors that results from many impairments across various physiologic systems and causes
susceptibility to the occurrence of adverse outcomes [1].

The onset of the frailty syndrome is related to an older
age, especially in patients over 65 years old, who suffer from many chronic diseases and need to take various medications [2]. Health condition of frail elderly
is connected with biologic and socioeconomic factors.
In the context of biological factors, frailty syndrome
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is more frequently observed in women and elderly  75
years old [3]. Among the socioeconomic factors, we can
distinguish the place of living, family situation, marital
status and education level [4,5]. An extremely important
aspect of frailty is the mental state of the patient. Conditions like depression may be a direct cause of eating
disorders, causing malnutrition, and in extreme cases
anorexia, especially when patients are more exposed to
stress factors, which only intensifies the symptoms [6].
Moreover, inflammation of the mouth, missing teeth,
and dental prostheses greatly limit the amount of food
eaten, as well as its type and consistency, which limits
the ability to supply a patient with a balanced diet [7].
To recognize a patient as frail, at least three out of five
variables must exist: unintentional weight loss ( 5 kg/
year), self-reported exhaustion, slowness, weakness and
low physical activity [8,9]. It became a significant psychosocial factor, responsible for the progression of many
illnesses. A common problem among frail patients is an
unintentional weight loss, accompanied by muscle mass
loss [10,11]. As the data from scientific literature explains, geriatric patients aged  75 years old have two
times smaller muscle mass and two times bigger fat
mass than young, healthy people [12]. Apart from these
physiological changes resulting from the process of aging also, the lack of physical activity is responsible for
the decrease in muscle mass [13,14]. Unfortunately, patients often do not realize that physical activity greatly
prevents from disability and also may reduce the risk
of frailty [15]. Therefore, evaluation of frail patients’
physical activity through various test and questionnaires
is crucial for the implementation of a proper treatment
plan, both in terms of exercise and diet.

Aim
The main study objective was to present and compare
methods of assessing and enhancing physical activity of
geriatric patients diagnosed with the frailty syndrome in
order to implement an effective treatment. Secondary
study objective was to analyze its connection with depression.

Materials and methods
The literature search was performed using MEDLINE/
PubMed database, created by the National Library of
Medicine. Keywords used for the search included: “frailty”, “frail”, “elderly”, “depression”, “physical activity”,
“muscle training” and their Polish translations. Randomized clinical trials and high-quality systematic reGERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4

views wrote in English and Polish, published in 2009 or
later, were included in the analysis. Finally, for the purpose of this research, 22 articles from PubMed database
were used, which referred to different aspects of frailty.
The main focus was put on physical activity, including
both resistance and aerobic training. Moreover, the connection between depression and frailty syndrome was
also taken into account.

Results
Physical exercises as a test to evaluate frailty in
elderly
To evaluate physical performance of the elderly the
most useful are the following tests: 6-min walk, 30-sec
arm curl test, 30-sec chair stand test, grip strength, back
scratch, chair sit and reach test and also 8 foot up and
go test. Each of those tests refers to different aspects of
physical activity, endurance, and strength. The 6-min
walk is used in the evaluation of aerobic capacity, 30sec chair stand test in endurance strength of lower limbs,
30-sec arm curl in endurance strength of upper limbs
and chair sit and reach test in assessing flexibility [16].
In order to compare the severity of the frailty syndrome
in women and men, measurements of physical activity,
grip strength and walking speed are helpful. With the
use of the aforementioned tests, it is possible to evaluate
muscle flexibility, movement speed and the general state
of physical activity, both in women and men [17].

Physical activity as an effective treatment of
frailty
Frailty is associated with a loss of free fat mass
(FFM). However, performing appropriate exercises can
stop this loss and even result in the restoration of muscle tissue. The researched literature included a study,
which lasted for 9 months and involved 64 participants
with diagnosed frailty syndrome or diagnosed as robust.
The study participants were performing two kinds of
exercises: resistance and endurance training. Researchers concluded that among robust patients, four months
of resistance training resulted in a 16 to 23% increase
in muscle mass, whereas among frail or institutionalized elderly the increase was 2.5-9%. Several systematic
reviews found similar results concerning the growth of
muscle tissue. Moreover, patients diagnosed with frailty syndrome, performing endurance training can improve maximal oxygen intake and increase the quadriceps mass through resistance training, which improves
the walk speed and enhances mobility [18]. In terms of
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resistance and endurance training, the best results are
obtained by combining these two exercises. Through
regular performing of these exercises, patients were recorded to achieve walk speed of 19 meters per minute.
Similar results were obtained in a study lasting for 12
months, where 64 participants (mean age 65 years old)
were involved in walks, resistance training, and flexibility exercises. Also, participants had measured the average time of 400m fast walks. At the end of the training
cycle, patients had a lower risk of developing disabilities
[19]. Another study showed the differences in the development and progression of frailty, between elderly regularly engaged in physical activities and elderly having a
sedentary lifestyle. Moreover, the connection of frailty
with gender, education and age were also assessed.
46% of study participants (n= 2,964, mean age 73.6)
declared performing regular activities of light intensity
in their daily life, such as shopping, caregiving, volunteering, light housework, 37% taking at least 150 min
of walk per week and almost 19% participating in brisk
activities, such as strength training, heavy yard work or
dancing. The sedentary group had a significantly higher
probability of developing the frailty syndrome in comparison with regularly exercising patients. Researchers
also demonstrated a difference between activity type
and severity of frailty progression and also a relationship between multiple health conditions (cerebrovascular disease, heart disease, hypertension, lower limb
osteoarthritis, pulmonary disease, diabetes, circulation
problems in extremities, depression) and a higher risk
of developing frailty. Besides the aforementioned health
conditions, men, low education level and older age are
also connected with the higher risk of developing frailty
[20]. A group of 210 elderly was enrolled in a cross-sectional study to assess the impact of physical activity on
muscle mass. Participants were assigned to one of two
groups: recreational and physical activity, using various
physical parameters, such as: nutritional status, calf circumference, and muscle strength. Five individuals from
the recreational group (RG) were noticed to have a decrease in muscle mass while in physical activity group
(PAG) the same observation was noted in only one participant. Calf circumference (CC) is suggested to be a
significant anthropometric tool for evaluating the loss of
muscle mass. Therefore, in this study, elderly from the
PAG group had higher CC than their peers from the RG
group. Muscle strength was also measured using the grip
strength of the opposable thumb (GSOT). Higher results
achieved elderly from the PAG group (especially men)
[21]. In a systematic review of 9 studies, 1,067 community-dwelling frail elders (mean age 82.5 ± 4.3) were
included. The main focus was put on different types of
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physical intervention designated for frail patients that involved progressive exercise training, Weight-bearing for
better balance program, Functional-based circuit training
program, and balance exercises. Measurements of the
frequency of falls, general mobility, balance, functional
ability, muscle strength, body composition and frailty
status were made. The study established that 3 months
of general exercises reversed the occurrence of frailty
and when combined with nutrition supplementation gave
maximized effect [22].

Association between depression and frailty
syndrome
Besides physical activity, another important factor affecting frailty is depression. In a study, which involved
patients over 55 years old the correlation between frailty
and symptoms of depression was examined. According
to Geriatric Depression Scale (GDS), patients were diagnosed as potentially threatened with depression or its
symptoms. The first criterion was examining depression
and frailty as correlating subjects or as a cause and effect
relationship. The study results demonstrated that the correlation between frailty and symptoms of depression varies in a range of 9.3% to 21% for frailty syndrome and
11% to 25.3% for depression, whereas the frequency of
occurrence of both of these syndromes simultaneously
ranges between 20.7% and 53.8%. Another criterion concerned the influence of both gender and antidepressant
medication on depression and frailty syndrome. Women
with depression symptoms had a greater risk of developing frailty. Moreover, people taking antidepressants and
psychotropic drugs are more prone to develop frailty syndrome [23]. Another study included 542 patients (mean
age 55 years old) with frailty syndrome, depression and
also liver diseases occurring together. Frail patients had
3.6 times higher prevalence of depression than robust
participants. Researchers determined that depression is
strongly related to the occurrence of frailty. It was concluded that frailty in combination with depression contributes to higher mortality and deterioration in the quality of life of patients waiting for liver transplantation [24].

Discussion
Physical tests are one of the best methods to detect
frailty. They assist in the evaluation of the physical activity level and for this purpose tests such as 6 min
walk, 30 sec curl, 30 sec chair stand, grip strength, back
strength, chair, sit and reach test can be used. With each
of these tests, it is possible to assess the way of working for particular muscles, muscle groups or parts of the
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4
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body and also verify patients’ velocity, flexibility, grip,
and leg strength. Moreover, results of these tests indicate whether frailty occurs or not, and also determine
its stage [16]. After the age of 50, the muscle mass decreases by 12-15%, both in men and women. In the second decade of life muscle mass represents 24% of total
body mass, while after the age of 70 decreases to only
13% [18,19]. A review of 28 randomized controlled trials conducted among vulnerable older people, evaluated
the impact of physical exercises on functional fitness,
balance, coordination and other physiological factors.
All of the aforementioned elements could be modified
by physical activity [25].
Resistance training influences the metabolic, neural,
muscular, skeletal, respiratory and even endocrine system. It protects against the development of frailty syndrome and has a great effect on decreasing fat mass, enhancing insulin sensitivity, improving glucose tolerance
and reducing blood pressure [19]. Aerobic exercise is
more accessible for older people, even though resistance
training seems to be more effective in reversing frailty.
Especially frail patients during the week should perform
2 hours and 30 minutes of aerobic activity, such as walking. Prolonged physical activity will bring more efficient
results in preventing or reversing frailty and its adverse
outcomes. Considering elders’ capabilities all exercises
should be performed under control of rehabilitation professional and preferably at home. Also, the movements
should be controlled, slow and carefully adapted [18].
The intensity of physical activity has no effect on frailty prevention. Performing any kind of regular physical
activity may reduce the risk of developing the disease.
When a patient is already frail lifestyle activities do not
affect the progression and treatment of frailty. Therefore,
activities such as gardening, housework, and leisure
walking are not sufficient to stop frailty. Patients who
are regularly physically active, have better functional
performance during physical tests, for example, chair
rises, gait speed, long distance walk time, compared
with people conducting a sedentary lifestyle [20]. Additionally, during resistance training, the recommendation is to supplement a patient with protein, thus ensuring an increase in skeletal muscle mass [26]. In order to
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boost the protein anabolic effect, four to six protein-rich
meals should be provided at regular intervals [19]. The
researchers appeal that physical training, both aerobic
and anaerobic, nutrition counseling, smoking cessation
and mental support can cease or even reverse the negative outcomes of frailty syndrome [24].
The connection between depression and frailty syndrome has a serious impact on health. Depression and
frailty occur simultaneously twice more often than as
separate diseases. Helping patients affected by these two
diseases is essential due to frequently coexisting with
depressive disorders reduction of psychomotor propulsion, resulting in physical slowness, apathy, reluctance
to cooperate with conservative treatment. Other studies
indicate that women coming into contact with depression syndromes are more exposed to frailty as well as
people taking antidepressants or psychotropic drugs
[23]. Mobilization of patients with frailty syndrome is
conducted through physical exercises, which enhances
coordination and balance. This approach should result
in obtaining greater independence, and also reducing the
incidence of falls, fractures, and injuries. However, to initiate such a procedure patient needs to be willing to cooperate, because the quality of life improvement largely
depends on the patient commitment and approach to accomplish desirable goal [23,27].

Conclusions
Resistance training is more effective in restoring muscle mass than endurance training. However, aerobic exercise also favors the rebuild of muscle tissue, but to a
lesser extent. A combination of these two types of exercises seems to be the most advantageous. Still, due to
the limited physical capacity of frail elderly, their ability
to perform resistance training may be reduced and thus,
aerobic exercises are even more advisable. It is crucial
to exercise on at least weekly basis since consistency is
the key to completely stop the decline and restore muscle mass.
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Abstract
Introduction. Satisfaction with life is expressed by satisfactory parameters of quality of life and reflects the degree of fulfillment of fundamental human needs. To a great extent it depends on individual life aspirations and social status. The aim
of the study. To analyse the impact of selected sociodemographic factors (sex, place of residence, education, marital status
and job performed in the past) on life satisfaction in patients aged 65 and more who were treated at primary care settings.
Material and methods. The survey involved 505 patients aged 65 and more who were randomly chosen in 5 primary care
settings in the Lublin region. The study lasted from July to September, 2013 and was conducted by means of the Satisfaction with Life Scale (SWLS). Results. The mean level of life satisfaction in the studied group was 19.09 (SD = 7.05). The
statistical analysis demonstrated that higher satisfaction with life is found in the people aged 65 – 75 (p = 0.017), living
in the city (p = 0.009) and being in relationships (p < 0.001). The Spearman’s rank correlation showed that the higher
the education is, the higher the mean satisfaction with life becomes (r = 0.255; p < 0.001). Conclusions. The findings of
the study indicate that satisfaction with life was low in as many as 39% of the surveyed seniors, moderate in almost 34%
and high in more than 27% of the respondents. Life satisfaction in the studied group of patients was dependent on the age,
place of residence, education as well as marital status. (Gerontol Pol 2016, 24, 264-268)
Key words: life satisfaction, people aged 65 years and more, determinants, patients, primary healthcare
Streszczenie
Wstęp. Satysfakcja życiowa jest wyrazem zadowalających parametrów jakości życia. Odzwierciedla stopień zaspokojenia
ważnych dla człowieka potrzeb. W znacznej mierze zależy od aspiracji życiowych i statusu społecznego jednostki. Cel pracy. Analiza wpływu wybranych czynników socjo-demograficznych (płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, stan cywilny
i wykonywany w przeszłości zawód) na poziom satysfakcji z życia u osób powyżej 65. roku życia, pacjentów Podstawowej
Opieki Zdrowotnej. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono od lipca do września 2013 r. wśród 505 osób w wieku
powyżej 65. roku życia w losowo wybranych 5 jednostkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) na terenie województwa lubelskiego przy użyciu Skali Satysfakcji z Życia (SWLS). Wyniki. Średni poziom satysfakcji z życia w badanej grupie
wynosił 19,09 (SD = 7,05). Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że wyższy poziom satysfakcji z życia mają:
osoby w wieku 65-75 lat (p = 0,017), mieszkające w mieście (p = 0,009) oraz badani pozostający w związkach (p < 0,001).
Przeprowadzona korelacja rang Spearmana wykazała, że wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie średni poziom satysfakcji
z życia (r = 0,255; p < 0,001).Wnioski. Wyniki badań wskazują, że aż 39% badanych seniorów miało niski poziom satysfakcji z życia, prawie 34% - przeciętny, a ponad 27% prezentowało wysoki poziom satysfakcji z życia. Poziom satysfakcji z życia w badanej grupie osób powyżej 65. roku życia istotnie zależał od: wieku, miejsca zamieszkania, poziomu
wykształcenia i stanu cywilnego. (Gerontol Pol 2016, 24, 264-268)
Słowa kluczowe: satysfakcja życiowa, osoby powyżej 65. roku życia, determinanty, pacjenci, Podstawowa Opieka Zdrowotna
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LIFE SATISFACTION IN PATIENTS AGED 65 YEARS PLUS TREATED AT PRIMARY...

Introduction
At the time of systematic ageing of modern societies
comprehension of the issues related to the period of life
seems crucial with its specificity, caring for healthy aging and not only with life lengthening. Therefore, there
is a necessity of answering the question what influences
elderly people’s greater satisfaction with life referred to
as the sense of happiness [1].
Life satisfaction is expressed by satisfactory parameters of quality of life. It reflects the degree of fulfillment
of fundamental human needs. According to the World
Health Organisation, quality of life is “satisfaction with
life situation, subjective evaluation of someone’s own
life situation in comparison with the situation of other
people at the same age, or achievement of a highly respected value” [2]. In the opinion of Halicka [3], life
satisfaction “expresses balanced multifactor assessment
which comprises the evaluation of the current life and
life achievements”. In gerontology, an important objective is to connect the average human lifespan, which has
lengthened considerably over the last 100 years, to satisfaction with the present life and past years [4].

The aim of the study

sic sociodemographic data such as sex, age, education,
place of residence, marital status and job performed in
the past.
The Satisfaction with Life Scale (SWLS) by Ed. Diener& Lab., Robert A. Emmons, Randy J. Larsen and
Sharon Griffin (Polish adaptation by Z. Juczyński) was
applied to research life satisfaction. The questionnaire
consists of 5 items which were answered on the basis of
the 7-degree scale where 1 – means strongly disagree,
2 – stands for disagree, 3 – lightly disagree, 4 – neither disagree nor agree, 5 – slightly agree, 6 – agree,
7 – strongly agree. The SWLS psychometric properties
are satisfactory. The Cronbach’s alpha for the original
version was 0.87 while correlation between the results
of the twofold research performed at 2-month-intervals
turned out to be slightly lower [5].
A total of 505 participants took part in the research.
All of them were over 65; they resided in the Lublin region and were patients of the Primary Health Care. Most
of them were women (62.38%); aged 65-75 (48.12%)
and city residents (65.94%). Detailed results of the socio-demographic characteristics are presented in Table I.
Table I. Respondents’ socio-demographic
characteristics
Variable

The analysis of the influence of selected sociodemographic factors (sex, place of residence, education, marital status and job performed in the past) on life satisfaction in the people aged 65 years and more who were patients of the primary care settings.

Material and methods
The survey was carried out from July to September, 2013. It involved 505 people older than 65 who
were patients of the following 5 primary care settings
in the Lublin region: three in Lublin (NZOZ ANIMED, NZOZ UNI-MED and Specialized Outpatient
Clinic and of Occupational Countryside Diseases at the
Countryside Medicine Institute) and two outside Lublin (NZOZ Health Clinic S.C. in Turobin and NZOZ
Goraj in Goraj). The patients were recruited randomly
among those above 65 years old and they attended the
outpatient clinics consecutively. The inclusion criteria
were the age of 65 and above, psychophysical condition
which enabled them to take part in the research and the
seniors’ consent to participation in the study.
The method implemented was the diagnostic survey.
The research tool was the questionnaire specially compiled for the purpose of the study which included ba-

265

Sex
Age
Place of residence

Education

Marital status

Type of job performed in the
past

Category
Women
Men
65 - 75
76 - 85
> 85
City
Country
No education
Primary
Vocational
Secondary
Higher
In a relationship
Alone
Blue-collar worker
White-collar worker
Blue-collar and
white-collar worker
Other

Number of people (N = 505)
N(%)
315 (62.38)
190 (37.62)
243 (48.12)
166 (32.87)
96 (32.87)
333 (65.94)
172 (34.06)
69 (13.66)
96 (19.01)
85 (16.83)
136 (26.93)
119 (23.56)
250 (49.50)
255 (50.50)
172 (34.06)
170 (33.66)
63 (12.48)
100 (19.80)

The obtained results were analysed statistically. The
values of measurable parameters were depicted in the
form of the mean and median value as well as standard deviation; whereas numerosity and percentage were
used for the values of non-measurable parameters. The
differences of measurable parameters between the two
groups were measured by a nonparametric test, namely
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the Mann-Whitney U test. The Kruskal-Wallis test with
post-hoc NIR one was used for more than two groups.
Dependencies between some variables were examined
by means of the r-Pearson’s correlation. The level of significance assumed was p < 0.05 to show the existence of
statistically significant differences or dependencies. The
data and statistical study were carried out by the computer software Statistica 9.1 (StaSoft, Poland).
The research procedure was approved by the Bioethical Commission of the Medical University of Lublin no.
KE-0254/242/2012 and in accordance with the Declaration of Helsinki.

Results
The mean level of satisfaction with life in the researched group was 19.09 (SD = 7.05). The low level
of life satisfaction (1-4 sten.) was found in 39% (n =
197) of the surveyed, the moderate level (5-6 sten.) was
in 33.87% (n = 171) of the seniors and the high level
(7-10 sten.) was presented by 27.13% of the respondents
(n = 137).
The analysis of life satisfaction assessed by means of
the Satisfaction with Life Scale (SWLS) in relation to
sociodemographic characteristics is illustrated in table II.
The statistical analysis of the collected material enables to state that the surveyed who were between 65 and

75 years old obtained higher life satisfaction than those
who were 86 and above (p = 0.017). Moreover, on the
basis of the Spearman’s rank correlation it was shown
that life satisfaction in people at the age 65 plus decreases with age (r = -0.126; p = 0.004).
The statistical analysis revealed that the urban dwellers (M = 19.64; SD = 6.87) had significantly higher general life satisfaction than the rural dwellers
(M = 18.05; SD = 7.31) – p = 0.009.
Education was another sociodemographic factor examined in the study. The statistical analysis indicated
that the people with elementary, vocational, secondary
and higher education were characterized by higher general satisfaction with life than those who declared no
education. Similarly, a higher score was obtained by the
questioned with higher education than those with primary education (p < 0.001). The Spearman’s rank correlation pointed out that the higher the education, the higher
the satisfaction with life (r = 0.255; p < 0.001).
Taking into account the marital status, it was demonstrated that the respondents living in relationships got
higher general life satisfaction than those living alone
(p < 0.001).
Statistically significant dependencies between sex and
job performed in the past and general life satisfaction
were not found in the surveyed group of people over 65.

Table II. Satisfaction with life in relation to selected sociodemographic variables
Mean

Median

Standard
Deviation

Statistical analysis

Women

19.33

20.00

7.23

Z = -0.781;

Men

18.71

19.50

6.75

p = 0.434

65 - 75 years old (I)

19.85

21.00

7.08

H = 8.156;

76 – 85 years old (II)

18.90

19.00

7.37

p = 0.017*

> 86 years old (III)

17.52

18.00

6.16

(ID: I-III)

Variable
Sex

Age

Place of residence

Education

Marital status

Type of job performed in the past

City/Town

19.64

21.00

6.87

Z = 2.629;

Countryside

18.05

18.00

7.31

p = 0.009*

No education (I)

13.98

14.00

6.68

Primary (II)

18.56

18.00

7.38

H = 47.64;

Vocational (III)

20.49

21.00

7.11

p < 0.001*

Secondary (IV)

19.51

21.00

6.77

(ID: I-II, I-III, I-IV, I-V, II-V)

Higher (V)

21.01

22.00

5.81

Single (I)

13.93

14.00

7.40

Married (II)

20.99

21.00

6.34

Widow/widower (III)

18.81

20.00

7.03

H = 43.91;
p < 0.001*
(ID: I-II, I-III, I-IV, II-III)

Partner relationship (IV)

18.77

20.00

5.03

Blue-collar

18.16

18.00

7.56

White -collar

19.10

21.00

6.75

H = 8.617;

Blue-collar and white-collar

20.44

20.00

6.61

p = 0.035

Other

19.85

21.00

6.79

Z – the Mann–Whitney U test score, H – the Kruskal–Wallis test score, p – the level of statistical significance, ID – intergroup differences.
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Discussion
Satisfaction with life is one of the elements of subjective well-being which also includes positive feelings and
a lack of negative ones [6]. The assessment of life satisfaction results from comparison of one’s individual situation with the standards determined by the individual on
the basis of one’s own set of criteria. It is a conscious,
cognitive process of global life assessment. Life satisfaction in the elderly is characterized by numerous subjective and objective factors. They include health condition, life conditions, psychosocial development, culture,
personal beliefs and values, a way of spending free time
[1], daily activity, family relationships, family support or
intergenerational support [7,8]. Ageing as a process being destructive in its nature certainly does not favour life
satisfaction. In psychology, ageing is referred to as the
period of loss where more and more obvious loss concerns health, vitality, beauty, physical attractiveness, the
closest persons, position and social prestige, etc [2].
Age is an essential determinant of satisfaction with
life. The process of ageing has an individualized character. Very often the chronological age does not coincide with the biological one. The Brazilian study done
among the University of the Third Age students proves
that people called “younger” than shown by the calendar
age received the highest parameters of quality of life in
all the areas of daily functioning [9]. The authors’ own
study illustrates that life satisfaction of the surveyed
population of 65 plus decreased with age. Similar results
were found by Zalewska-Puchała et al. [10] when they
surveyed 109 students of the University of the Third
Age who got higher life satisfaction before the age of 65
than those above 65.
Education constitutes another crucial determinant of
satisfaction with life. As the study demonstrates, education correlates with higher parameters of quality of life
and vice versa [9, 11,12]. As Halik [13] proves, good
mood occurs four times more frequently in people with
higher education than with lower one. It is confirmed in
the authors’ own study.
Family, particularly good relationship between parents and children, is another factor of great significance.
Both bad relationship with children and its lack affect
the lower quality of life in the elderly [13]. Life satisfaction in the people over 65 depends on having a partner.
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Emotional relationship and emotional support have great
power and enable to live in a better way as well as get
old successfully. The results of the authors’ own study
point out that the people living in relationships got a better assessment of life satisfaction than those living on
their own. Similar findings were received by ZalewskaPuchała et al. [10]; however, their results were not statistically significant.
In the authors’ own study, place of residence of the
seniors also influenced satisfaction with life. A higher
assessment was achieved by the city dwellers. It can be
associated with the respondents’ more comfortable functioning, namely a better access to shops, healthcare settings or different forms of institutional and extra-institutional help.
Undoubtedly, life satisfaction affects the spectrum of
life that conditions its assessment. Some of them are independent of a human being, for example health, material conditions or marital status. The seniors in widowhood significantly more frequently have lower life satisfaction [14]. However, there are also determinants which
solely depend on seniors which enable them to impact
the quality of life in their old age. One of them is lifestyle which promotes every type of activity, both physical and intellectual as a key factor for successful ageing.
Unfortunately, little attention is still paid to some seniors’ problems. It should be remembered that in the face
of demographic changes the problems will grow. By
creating conditions of different forms of activity for the
elderly it is feasible to favour the process of successful
ageing. Modern solutions that refer to social and public
politics are not of minor significance and they include
among others developing institutional and extra-institutional forms of care for the elderly [15].

Conclusions
1. Low satisfaction with life concerns 39% of the people
aged above 65.
2. The seniors’ higher life satisfaction is associated with
less advanced age, higher education, dwelling in the
city and being married or in a partner relationship.
Conflict of interest
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Streszczenie
Wstęp. We współczesnym świecie starzenie się społeczeństwa stanowi jeden z najistotniejszych problemów zdrowia publicznego. Cel pracy. Celem pracy była ocena opieki geriatrycznej przez osoby powyżej 60 roku życia w Polsce, na Białorusi i Litwie oraz w Rosji. Materiał i metody. Badaniem objęto 440 osób przy użyciu anonimowego kwestionariusza
ankiety. Wyniki. Zjawisko dyskryminacji osób starszych ze względu na wiek w placówkach ochrony zdrowia występowało w każdej z badanych grup i wahało się od 20,9% do ponad 43,0%. Najwyższy odsetek seniorów będących świadkami
dyskryminacji innych osób starszych odnotowano wśród Rosjan (ponad 40,0%), zaś najniższy – wśród Polaków (23,6%).
Większość respondentów uważała, że zjawisko dyskryminacji osób starszych ze względu na wiek w sektorze ochrony zdrowia stanowi problem społeczny. Ponad połowa badanych potwierdziła, że lekarz rodzinny występującą dolegliwość bądź
objaw chorobowy tłumaczył starością. Większość respondentów oceniła opiekę geriatryczną w swoim kraju jako funkcjonującą na raczej dobrym poziomie. Wnioski. Brak prowadzonych badań, dotyczących oceny opieki geriatrycznej przez
samych seniorów, powoduje brak proponowanych rozwiązań, mających służyć poprawie jej funkcjonowania w krajach,
w których poziom analizowanej opieki jest stosunkowo niski. Zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek w systemie
ochrony zdrowia stanowi istotny problem opieki geriatrycznej, dlatego należy szkolić personel medyczny w zakresie empatii i zrozumienia pacjenta geriatrycznego, stanowiącego aktualnie filar sektora opieki zdrowotnej, a także zainteresować
lekarzy i pielęgniarki kształceniem specjalistycznym i podyplomowym z zakresu geriatrii. W analizowanych krajach opieka geriatryczna jest oceniana przez seniorów raczej pozytywnie, jednak należy wprowadzić w jej funkcjonowaniu jeszcze
mnóstwo zmian, które umożliwią jej rozwój i podniosą poziom satysfakcji z oferowanych usług wśród zainteresowanych
pacjentów. (Gerontol Pol 2016, 24, 269-277)
Słowa kluczowe: geriatria, ocena, opieka geriatryczna, osoby starsze

Abstract
Introduction. In the contemporary world the aging population is one of the most important public health problems. Aim.
The aim of the study was to assess geriatric care for people over the age of 60 in Poland, Belarus, Lithuania and Russia.
Material and methods. The study involved 440 people using an anonymous questionnaire. Results. The phenomenon of
discrimination against older people because of age in health care facilities occurred in each studied groups and ranged
from 20.9% to 43.0%. The highest percentage of seniors who had witnessed discrimination against other elderly people
were recorded among Russians (over 40.0%), while the lowest - among Poles (23.6%). The majority of respondents felt
that the phenomenon of discrimination against older people because of age in the health sector is a social problem. More
than half of the respondents confirmed that the physician occurring ailment or symptom of a disease explained to old age.
Most of the respondents evaluated the geriatric care in their country as a functioning at a rather good level. Conclusions.
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Lack of research regarding the evaluation of geriatric care by seniors themselves, resulting in a lack of proposed solutions
that aim to improve its functioning in the countries in which the level of the analyzed care is relatively low. The phenomenon of discrimination on grounds of age in the health care system is an important problem of geriatric care, so be sure to
train medical staff in terms of empathy and understanding of the geriatric patient, which is currently a pillar of the health
care sector, as well as the interest of doctors and nurses training specialist and postgraduate students in the field of geriatrics. In the analyzed countries, geriatric care is assessed by seniors rather positively, however, numerous changes need
to be made in its functioning still a lot of changes that will allow it to develop and raise the level of satisfaction with the
services offered to interested patients. (Gerontol Pol 2016, 24, 269-277)
Keywords: assessment, elderly people, geriatrics, geriatric care

Wstęp
We współczesnym świecie starzenie się społeczeństwa
stanowi jeden z najistotniejszych problemów zdrowia
publicznego. Najbardziej starzejącym się kontynentem
jest Europa. W ostatnich latach istotne przeobrażenia demograficzne widoczne są także na terytorium Polski [1].
Przewiduje się, że udział osób powyżej 60 roku życia
w populacji naszego kraju w 2035 roku będzie wynosił
26,7%, co oznacza jego wzrost o prawie 11% w porównaniu do roku 2007 (16,0%) [2]. Podobną sytuację odnotowuje się na Litwie – w 2014 roku udział osób w podeszłym wieku w społeczeństwie litewskim wynosił ponad 22%. Jeszcze wyższy udział osób starszych w strukturze społecznej ma miejsce na Białorusi – tam niemal
¼ populacji to osoby powyżej 60 roku życia (24,4%).
Cechą charakterystyczną państw byłego bloku wschodniego jest ponadto niski przyrost naturalny, prowadzący
do regresu ludnościowego, który w największym stopniu
widoczny jest w Rosji i na Białorusi [3].
Na kontynencie europejskim starzenie się społeczeństwa jest w ostatnich kilkunastu latach szybsze w nowoprzyjętych państwach członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w Słowenii i państwach
bałtyckich, niż w krajach założycielskich Wspólnoty.
Najmniej korzystna sytuacja panuje w Niemczech i we
Włoszech (w 2009 roku udział procentowy osób powyżej 60 roku życia wyniósł w tych krajach ponad 20%).
Jedynym krajem, w którym nastąpił spadek procentowego wskaźnika udziału osób starszych była Irlandia,
a stosunkowo niewielki wzrost ich udziału miał miejsce
w Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii i Luksemburgu [3].
W ujęciu globalnym, średni czas trwania życia wynosi
ponad 60 lat i jest mocno zróżnicowany. Kobiety w skali świata żyją średnio 6 lat dłużej od mężczyzn, chociaż
i w tym przypadku odnotowuje się znaczne różnice.
Ważnym wyzwaniem jest w tym zakresie dążenie do
wydłużania przeciętnej długości trwania życia, przede
wszystkim poprzez zwiększanie świadomości zdrowotnej i umacnianie potencjału zdrowotnego mieszkańców

GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4

krajów, w których średnie trwanie życia jest najkrótsze
[4].
Raport Najwyższej Izby Kontroli [5] wykazał, że
w Polsce nie istnieje system opieki geriatrycznej nad
osobami starszymi z powodu niewystarczającej dostępności tej opieki oraz braku powszechnych, kompleksowych i opartych o przyjęte standardy procedur medycznych. Ponadto przeprowadzona kontrola potwierdziła,
iż w Polsce nie są realizowane Założenia Długofalowej
Polityki Senioralnej na lata 2014-2020 [6]. Nadal brakuje lekarzy geriatrów. Pogorszeniu uległa dostępność
do opieki geriatrycznej – zmniejszyła się liczba poradni
i oddziałów geriatrycznych, do których pacjenci przyjmowani są bez konieczności oczekiwania. Istotnym problemem w opiece medycznej sprawowanej nad ludźmi
starszymi jest duże zróżnicowanie terytorialnej oferowanych świadczeń geriatrycznych. W województwie warmińsko-mazurskim nie ma ani jednego gabinetu, w którym przyjmuje specjalista geriatrii, natomiast najwyższe
nasycenie rynku usług medycznych w zakresie geriatrii
odnotowuje się w województwie śląskim. Niezwykle
ważnym zagadnieniem jest również niedofinansowanie
systemu opieki geriatrycznej w Polsce przez Narodowy Fundusz Zdrowia [5]. Podobne problemy dotyczące
funkcjonowania systemu opieki geriatrycznej napotyka
większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
System opieki zdrowotnej powinien przede wszystkim skupiać się na pacjentach. Ważnym wyzwaniem
jest więc pozyskiwanie ich wkładu w odniesieniu do
świadczonych usług zdrowotnych oraz ich zadowolenia
z poziomu oferowanych usług [7], co może prowadzić
do poprawy poziomu satysfakcji pacjentów [8], a także
mieć korzystny wpływ na skuteczność specjalistycznych
konsultacji [9].

Cel pracy
Celem pracy była ocena opieki geriatrycznej przez
osoby w podeszłym wieku, tj. powyżej 60 roku życia,
w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj.
Polsce, na Białorusi i Litwie oraz w Rosji.

OCENA OPIEKI GERIATRYCZNEJ PRZEZ OSOBY W PODESZŁYM WIEKU...

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono w 4 grupach osób starszych,
tj. wśród seniorów z Polski, Białorusi, Litwy oraz Rosji.
Każda z grup liczyła 110 respondentów. Łącznie badaniem objęto 440 osób powyżej 60 roku życia.
W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem anonimowego kwestionariusza przygotowanego na potrzeby badania zjawiska
dyskryminacji ze względu na wiek w sektorze ochrony
zdrowia wśród osób starszych autorstwa Sylwii Kropińskiej z Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej na
Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kwestionariusz
został dostosowany do potrzeb niniejszego badania. Na
wykorzystanie ankiety uzyskano pisemną zgodę autorki.
Ankieta składała się z 17 pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, w tym z pytań dotyczących charakterystyki społeczno-demograficznej
respondentów, części dotyczącej dyskryminacji pacjentów geriatrycznych ze względu na wiek, oceny systemu
podstawowej opieki zdrowotnej w odniesieniu do wielkich zespołów geriatrycznych występujących najczęściej
w populacji ludzi starszych, oceny systemu opieki geriatrycznej w kraju pochodzenia ankietowanych oraz trudności, na jakie może być narażona opieka geriatryczna
w ojczyźnie badanych.
Badanie przeprowadzono od lutego do czerwca
2016 roku. Na jego realizację uzyskano zgodę Komisji
Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
(uchwała nr R-I-002/240/2016).
Opracowania danych dokonano przy użyciu programu Microsoft Excel 2013, zaś analizy statystycznej przy
wykorzystaniu programu Statistica Data Miner C QC
PL. Do oceny zależności pomiędzy cechami jakościowymi wykorzystano test Chi-kwadrat (χ²) Pearsona. Porównań pomiędzy trzema grupami pod względem cechy
porządkowej dokonano przy użyciu testu Kruskala-Wallisa wraz z testami post-hoc. Za istotne statystycznie
przyjęto wyniki na poziomie p  0,05.

Wyniki
Charakterystykę społeczno-demograficzną respondentów pod względem płci, wieku, stanu cywilnego,
miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej, poziomu
wykształcenia oraz struktury rodziny z uwzględnieniem
podziału na kraj pochodzenia badanych przedstawiono w tabeli I. Wśród ankietowanych dominowały kobiety (69,3%), osoby w przedziale wiekowym 60-70 lat
(55,0%), żonaci/mężatki (38,9%), mieszkańcy dużych
miast (66,1%), osoby o przeciętnej sytuacji materialnej
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(56,8%), z wykształceniem wyższym (31,8%) i z rodzin
jednopokoleniowych (48,4%).
Wśród respondentów z Polski i Litwy odsetek osób
starszych, które były dyskryminowane ze względu na
wiek, był stosunkowo niski (20,9% w Polsce i 21,8%
na Litwie). Wyższy odsetek dyskryminacji w ochronie
zdrowia odnotowano w Rosji (37,3%), zaś najwyższy
– na Białorusi – wyniósł on ponad 43,0%. Stwierdzono
istotną statystycznie zależność pomiędzy krajem pochodzenia seniorów i częstością dyskryminacji osób
starszych ze względu na wiek w placówkach ochrony
zdrowia (p < 0,001).
W kilku kolejnych pytaniach uwzględniono tylko te
osoby, które potwierdziły, że były ofiarami dyskryminacji ze względu na wiek w placówkach ochrony zdrowia. Analizowane pytania były pytaniami wielokrotnego wyboru. Ponadto nie wszystkie osoby, które
potwierdziły, że były ofiarami dyskryminacji, udzieliły
odpowiedzi na wszystkie z tych pytań.
Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy
krajem pochodzenia, a wskazywaniem jako osoby
dyskryminującej lekarza (p = 0,003), pielęgniarki
(p = 0,02) i pracownika rejestracji (p = 0,039). Szczególnie często lekarz był wymieniany przez osoby
z Polski – wskazało go niemal 70,0% respondentów.
Pielęgniarka była najczęściej wskazywana przez osoby starsze w Rosji (36,6%) oraz na Białorusi (43,7%),
natomiast na Litwie miało to miejsce jedynie w 8,3%
przypadków. Pracownika rejestracji szczególnie często
wskazywali seniorzy z Rosji (31,7%), w pozostałych
państwach odsetek ten był znacznie niższy i wynosił
16,7% na Litwie, 14,6% na Białorusi i tylko 4,4%
w Polsce. Większość respondentów z Polski jako miejsce dyskryminacji ze względu na wiek wskazywało
izbę przyjęć (39,1%), na Białorusi taki sam odsetek
seniorów (20,8%) wskazał gabinet lekarza rodzinnego
oraz oddział szpitalny, na Litwie niemal połowa ankietowanych wskazała jako miejsce dyskryminacji izbę
przyjęć (45,8%), zaś w Rosji 39,0% badanych było
dyskryminowanych na oddziale szpitalnym. Istotną
statystycznie zależność stwierdzono jedynie pomiędzy
krajem pochodzenia, a wskazaniem oddziału szpitalnego (p < 0,001) izby przyjęć (p < 0,001) jako miejsca dyskryminacji osób starszych ze względu na wiek.
Analizując sposoby dyskryminacji osób starszych
ze względu na wiek, wskazane przez badane osoby
w podeszłym wieku, zauważono, że wśród respondentów z Polski najczęściej było to niezapewnienie
świadczeń medycznych (30,4%). Wśród ankietowanych
na Białorusi najczęściej wskazywanym sposobem było
lekceważenie przez pracowników ochrony zdrowia
(43,8%), podobnie jak w grupie badanych w Rosji, gdzie
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4
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Tabela I. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów z uwzględnieniem kraju pochodzenia
Table I. Socio-demographic characteristics of respondents based on the country of origin
n
płeć

wiek

stan cywilny

miejsce zamieszkania

sytuacja materialna

wykształcenie

struktura rodziny

Polska

Białoruś

Litwa

Rosja

%

n

%

n

%

n

%

kobiety

79

71,8%

75

68,2%

77

70,0%

74

67,3%

mężczyźni

31

28,2%

35

31,8%

33

30,0%

36

32,7%

60-70 lat

69

62,7%

76

69,1%

52

47,3%

45

40,9%

71-80 lat

39

35,5%

29

26,4%

42

38,2%

46

41,8%

81-90 lat

2

1,8%

4

3,6%

11

10,0%

14

12,7%

90 i więcej lat

0

0,0%

1

0,9%

5

4,5%

5

4,5%

żonaty/mężatka

52

47,3%

52

47,3%

32

29,1%

35

31,8%

wdowiec/wdowa

33

30,0%

31

28,2%

45

40,9%

57

51,8%

kawaler/panna

5

4,5%

6

5,5%

13

11,8%

10

9,1%

rozwiedziony/-na

13

11,8%

18

16,4%

15

13,6%

8

7,3%

separacja

7

6,4%

3

2,7%

5

4,5%

0

0,0%

duże miasto (pow. 200 tys.)

81

73,6%

61

55,5%

74

67,3%

75

68,2%

średnie miasto (50-200 tys.)

15

13,6%

13

11,8%

21

19,1%

12

10,9%

małe miasto (do 50 tys.)

6

5,5%

12

10,9%

7

6,4%

3

2,7%

wieś

8

7,3%

24

21,8%

8

7,3%

20

18,2%

bardzo dobra

4

3,6%

3

2,7%

3

2,7%

3

2,7%

dobra

41

37,3%

25

22,7%

23

20,9%

23

20,9%

przeciętna

57

51,8%

60

54,5%

71

64,5%

62

56,4%

raczej zła

0

0,0%

15

13,6%

7

6,4%

16

14,5%

zła

1

0,9%

2

1,8%

2

1,8%

6

5,5%

nie potrafię ocenić

7

6,4%

5

4,5%

4

3,6%

0

0,0%

wyższe

37

33,6%

47

42,7%

33

30,0%

23

20,9%

średnie

44

40,0%

20

18,2%

19

17,3%

20

18,2%

techniczne

21

19,1%

21

19,1%

28

25,5%

33

30,0%

zawodowe

7

6,4%

12

10,9%

17

15,5%

17

15,5%

podstawowe

1

0,9%

10

9,1%

13

11,8%

17

15,5%

jednopokoleniowa

38

34,5%

46

41,8%

67

60,9%

62

56,4%

dwupokoleniowa

50

45,5%

43

39,1%

28

25,5%

24

21,8%

trzypokoleniowa

19

17,3%

16

14,5%

14

12,7%

16

14,5%

wielopokoleniowa

3

2,7%

5

4,5%

1

0,9%

8

7,3%

odsetek ten był jednak nieco niższy (34,2%). W przypadku seniorów z Litwy niemal 30,0% wskazało, jako
najczęstszą formę dyskryminacji ze względu na wiek,
niejasność przekazywania informacji o stanie zdrowia
przez personel medyczny. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy krajem pochodzenia, a wskazywaniem jako formy dyskryminacji niezapewnienia
świadczeń medycznych (p = 0,006). Szczegółowe dane
liczbowe zestawiono w tabeli II.
Respondentów zapytano również o to, czy byli świadkami dyskryminacji innych osób w podeszłym wieku ze
względu na wiek w placówkach medycznych. W większości osoby te nie były świadkami dyskryminacji, jednak rozkład odpowiedzi na zadane pytanie różnił się pomiędzy krajami pochodzenia respondentów. Najwyższy
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4

odsetek odpowiedzi twierdzących odnotowano wśród
badanych pochodzących z Rosji (41,8%), następnie
wśród obywateli Białorusi (38,2%) i Litwy (29,1%) zaś
najniższy – wśród Polaków (23,6%). Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy krajem pochodzenia ankietowanych, a byciem świadkiem dyskryminacji
ze względu na wiek (p = 0,016).
Ponad połowa respondentów z Białorusi, Litwy i Rosji uważała, że zjawisko dyskryminacji osób starszych
ze względu na wiek w sektorze ochrony zdrowia stanowi problem społeczny. Najniższy odsetek respondentów zgodził się z tym stwierdzeniem w Polsce (40,0%).
Stwierdzono istotną statystycznie zależność między krajem pochodzenia a oceną dyskryminacji ze względu na
wiek w sektorze ochrony zdrowia jako problemu spo-
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Tabela II. Pracownicy dopuszczający się dyskryminacji ze względu na wiek oraz miejsca i jej sposoby w opinii
respondentów
Table II. Employees allowing discrimination on grounds of age and the place and the ways of discrimination in
the respondents opinions
Kraj pochodzenia

Pracownicy
dopuszczający się
dyskryminacji ze
względu na wiek

Miejsca dyskryminacji ze względu
na wiek

Sposoby dyskryminacji ze względu
na wiek

lekarz

Polska

Białoruś

Litwa

Rosja

N = 23

N = 48

N = 24

N = 41

p

n

%

n

%

n

%

n

%

15

65,2

13

27,1

9

37,5

9

22,0

0,003
0,02

pielęgniarka

4

17,4

21

43,7

2

8,3

15

36,6

młodszy pacjent

4

17,4

7

14,6

7

29,2

11

26,8

NS

pracownik recepcji

1

4,4

7

14,6

4

16,7

13

31,7

0,039

poradnia lekarza rodzinnego

6

26,1

10

20,3

7

29,2

9

22,0

NS

poradnia specjalistyczna

8

34,8

6

12,5

4

16,7

11

26,8

NS

0

oddział szpitalny

2

8,7

10

20,8

0,0

16

39,0

< 0,001

izba przyjęć

9

39,1

5

10,4 11 45,8

6

14,6

< 0,001

niezapewnienie świadczeń medycznych

7

30,4

5

10,4

0

0,0

3

7,3

0,006

ograniczenie dostępu do badań i programów profilaktycznych

6

26,1

8

16,7

5

20,8

7

17,1

NS

niejasność przekazywania informacji
o stanie zdrowia przez personel medyczny

3

13,0

13

27,1

7

29,2

10

24,4

NS

nieczytelność ulotek informacyjnych
dotyczących leków

1

4,4

9

18,8

2

8,3

9

22,0

NS

niedostrzeganie osoby starszej w
grupie innych pacjentów

1

4,4

4

8,3

3

12,5

9

22,0

NS

lekceważenie przez pracowników
ochrony zdrowia

6

26,1

21

43,8

6

25,0

14

34,2

NS

Tabela III. Odpowiedzi seniorów na pytania: „Czy Pani/Pana zdaniem zjawisko dyskryminacji osób starszych ze
względu na wiek w sektorze ochrony zdrowia stanowi problem społeczny?” oraz „Czy lekarz kiedykolwiek jakiś objaw/
dolegliwość tłumaczył starością?”
Table III. Seniors answers to the questions: „Do you think that the phenomenon of discrimination against older people
because of age in the healthcare sector is a social problem?” and „Has a doctor ever a symptom/ailment explained to old
age?”
Kraj pochodzenia
Polska

Czy Pani/Pana zdaniem zjawisko dyskryminacji osób
starszych ze względu na wiek w sektorze ochrony
zdrowia stanowi problem społeczny?

Czy lekarz kiedykolwiek jakiś objaw/dolegliwość
tłumaczył starością?

Białoruś

Litwa

Rosja

n

%

n

%

n

%

n

%

44

40,0

67

60,9

58

52,7

66

60,0

Nie

66

60,0

43

39,1

52

47,3

44

40,0

Razem

110

100

110

100

110

100

110

100

Tak

Tak

62

56,4

55

50,0

67

60,9

63

57,3

Nie

48

43,6

55

50,0

43

39,1

47

42,7

Razem

110

100

110

100

110

100

110

100

łecznego (p = 0,006). We wszystkich badanych grupach
ponad połowa respondentów potwierdziła, że lekarz rodzinny występującą dolegliwość bądź objaw chorobowy
tłumaczył starością. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności pomiędzy krajem pochodzenia respondentów, a odpowiedzią na analizowane pytanie (Tabela III).

Większość respondentów w analizowanych krajach
oceniła opiekę geriatryczną w swoim kraju jako funkcjonującą na raczej dobrym poziomie. Przeprowadzona
analiza statystyczna wykazała istotną statystycznie różnicę w przypadku oceny opieki geriatrycznej pomiędzy
badanymi z Polski i Litwy (p = 0,041) oraz pomiędzy seniorami z Polski i Rosji (p = 0,045). W wyniki przeproGERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4
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wadzonej analizy statystycznej nie stwierdzono istotnych
statystycznie zależności pomiędzy krajami pochodzenia
respondentów, a oceną opieki lekarskiej nad osobami
starszymi. Wśród odpowiedzi systematyzujących ocenę
dominowały sformułowania określające opiekę lekarską nad osobami starszymi jako „raczej dobrą” i „raczej
złą”. Istotne statystycznie różnice w ocenie opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi wykazano tylko pomiędzy badanymi z Polski i Rosji (p = 0,006). Respondenci z wszystkich 4 krajów oceniali najczęściej opiekę
pielęgniarską nad seniorami jako „dobrą” bądź „raczej
dobrą”. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzo-

no, że seniorzy z Białorusi (p = 0,003), Litwy (p = 0,002)
i Rosji (p < 0,001) istotnie lepiej oceniali opiekę społeczną nad osobami starszymi w stosunku do respondentów
z Polski. Badani zamieszkujący poza granicami naszego
kraju najczęściej oceniali opiekę społeczną nad seniorami jako „raczej dobrą”. Respondenci z Polski w ponad
30,0% ocenili ją jako „raczej złą”. Szczegółowe dane zaprezentowano w tabeli IV.
Jako największe zagrożenie systemu opieki geriatrycznej w kraju pochodzenia respondenci jednogłośnie
uznali zbyt niskie finansowanie tej opieki z ubezpieczenia zdrowotnego. Pozostałe odpowiedzi i ich rozkład

Tabela IV. Ocena całościowej opieki geriatrycznej, opieki lekarskiej, opieki pielęgniarskiej oraz opieki społecznej
nad osobami starszymi przez respondentów
Table IV. Assessment of geriatric care, doctor’s care, nursing care and social care for the elderly by the respondents
Kraj pochodzenia
Polska (I)
n

Ocena całościowej
opieki geriatrycznej

Ocena opieki
pielęgniarskiej

Ocena opieki
społecznej

Białoruś (II)
n

%

Litwa (III)

Rosja (IV)

n

n

%

p

%

bardzo dobrze

3

2,7

0

0,0

2

1,8

3

2,7

dobrze

11

10,0

22

20,0

23

20,9

22

20,0

raczej dobrze

21

19,1

28

25,5

34

30,9

42

38,2

I-III:0,041

raczej źle

30

27,3

25

22,7

24

21,8

24

21,8

I-IV:0,045

źle

13

11,8

7

6,4

7

6,4

9

8,2

II-III:NS

I-II:NS

bardzo źle

3

2,7

1

0,9

1

0,9

1

0,9

II-IV:NS

trudno powiedzieć

29

26,4

27

24,5

19

17,3

9

8,2

III-IV:NS

Ogółem

110

100

110

100

110

100

110

100

2

1,8

1

0,9

1

0,9

2

1,8

dobrze

15

13,6

18

16,4

26

23,6

30

27,3

I-II:NS

raczej dobrze

28

25,5

36

32,7

37

33,6

39

35,5

I-III:NS

raczej źle

32

29,1

23

20,9

24

21,8

31

28,2

I-IV:NS

bardzo dobrze

Ocena opieki
lekarskiej

%

źle

9

8,2

7

6,4

10

9,1

6

5,5

II-III:NS

bardzo źle

2

1,8

0

0,0

0

0,0

0

0,0

II-IV:NS

trudno powiedzieć

22

20,0

25

22,7

12

10,9

2

1,8

III-IV:NS

Ogółem

110

100

110

100

110

100

110

100

bardzo dobrze

1

0,9

0

0,0

1

0,9

2

1,8

dobrze

9

8,2

22

20,0

26

23,6

33

30,0

raczej dobrze

31

28,2

31

28,2

27

24,5

44

40,0

I-III:NS

raczej źle

22

20,0

23

20,9

19

17,3

25

22,7

I-IV:0,006

źle

9

8,2

8

7,3

10

9,1

4

3,6

II-III:NS

I-II:NS

bardzo źle

4

3,6

0

0,0

4

3,6

1

0,9

II-IV:NS

trudno powiedzieć

34

30,9

26

23,6

23

20,9

1

0,9

III-IV:NS

Ogółem

100

110

100

110

100

110

100

110

bardzo dobrze

1

0,9

1

0,9

1

0,9

3

2,7

dobrze

5

4,5

13

11,8

24

21,8

30

27,3

I-II:0,003

raczej dobrze

18

16,4

40

36,4

27

24,5

40

36,4

I-III:0,002

raczej źle

35

31,8

15

13,6

25

22,7

32

29,1

źle

10

9,1

12

10,9

8

7,3

4

3,6

II-III:NS

bardzo źle

7

6,4

0

0,0

4

3,6

0

0,0

II-IV:NS

trudno powiedzieć

34

30,9

29

26,4

21

19,1

1

0,9

III-IV:NS

Ogółem

110

100

110

100

110

100

110

100
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Tabela V. Największe zagrożenia dla systemu opieki geriatrycznej w opinii osób starszych
Table V. The biggest threats to the geriatric care system in the opinion of the elderly
Kraj pochodzenia
Polska

Białoruś

Litwa

Rosja

n

%

n

%

n

%

n

%

zbyt niskie finansowanie opieki geriatrycznej
z ubezpieczenia zdrowotnego

48

43,6

41

37,3

41

37,3

45

40,9

zbyt małe zainteresowanie specjalizacją
geriatryczną personelu medycznego

20

18,2

24

21,8

15

13,6

9

8,2

mała liczba specjalistów w zakresie geriatrii

19

17,3

14

12,7

10

9,1

19

17,3

zbyt mała liczba łóżek geriatrycznych w szpitalach

8

7,3

5

4,5

20

18,2

8

7,3

zbyt mała liczba oddziałów geriatrycznych
w szpitalach

12

10,9

17

15,5

19

17,3

24

21,8

stygmatyzacja specjalistów geriatrii przez
specjalistów z innych dziedzin medycyny

3

2,7

9

8,2

5

4,5

5

4,5

110

100

110

100

110

100

110

100

Razem

zaprezentowano w tabeli V. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy krajem pochodzenia seniorów i wskazaniem najistotniejszego zagrożenia systemu
opieki geriatrycznej przez respondentów (p = 0,006).

Omówienie
W aktualnym piśmiennictwie istnieje niewiele publikacji, poruszających tematykę oceny opieki geriatrycznej przez pacjentów geriatrycznych, co wskazuje na
potrzebę prowadzenia badań w tym zakresie.
Proceder tłumaczenia objawów chorobowych wiekiem
przez przedstawicieli ochrony zdrowia jest wynikiem
niewłaściwej edukacji na etapie szkolnictwa wyższego.
Badania własne wykazały, że u ponad połowy badanych
ogółem (56,1%) lekarz tłumaczył występowanie
określonych objawów bądź dolegliwości okresem
starości. Nieco niższy odsetek odnotowano w badaniu Jędrzejkiewicz i wsp. [10], gdzie 50% badanych
osób starszych usłyszało od lekarza, że powodem
występowania dolegliwości jest ich wiek. Ponadto autorzy wykazali, że im niższy był poziom wykształcenia,
tym większa liczba respondentów deklarowała
tłumaczenie objawów chorobowych starością przez lekarza. Zgoła odmienne wyniki uzyskała Kropińska [11]
– według zgromadzonych przez nią danych tylko 22,0%
respondentów w podeszłym wieku wskazało, że lekarz
tłumaczył ich dolegliwości wiekiem. Badanie przeprowadzone przez Palmore’a, autora Skali Ageizmu,
przeprowadzone w 2001 roku wykazało, że tłumaczenie
dolegliwości zdrowotnych wiekiem było najczęściej
zgłaszanym zachowaniem dyskryminującym przez osoby powyżej 60 roku życia (24,0%) [12]. W kolejnych
badaniach tego samego autora, przeprowadzonych kilka
lat później, w których badacz zestawił zjawisko ageizmu

w 2 krajach (Kanada i Stany Zjednoczone), istnienie
tego problemu potwierdziło 16,0% obywateli Kanady
oraz 22,0% mieszkańców USA [13]. Jeszcze późniejsze
badania, przeprowadzone przez McGuire i wsp. [14],
wykazały znaczne częstsze zgłaszanie problemu – ponad 40,0% seniorów wskazało tłumaczenie objawów
chorobowych wiekiem jako zjawisko jednorazowe.
W badaniu Jędrzejkiewicz i wsp. [10] niemal
¾ respondentów (70,2%) oceniło poziom opieki
pielęgniarskiej na wystarczającym poziomie. W badaniu Wróblewskiej i wsp. [15], seniorzy ocenili opiekę
pielęgniarską na podobnym poziomie (71,69%).
W badaniu własnym odsetek osób oceniających pozytywnie opiekę pielęgniarską był stosunkowo niższy
i wyniósł 50,71% ogółem.
W badaniu przeprowadzonym przez Kropińską
[11], co szósty senior (14,9%) zgłosił, że czuł się dyskryminowany ze względu na wiek w placówkach medycznych. W badaniu Borowiec [16], które zostało
przeprowadzone na zdecydowanie bardziej licznej grupie osób w wieku 50 i więcej lat (n = 1252), prawie 1/10
respondentów (9,0%) zgłosiło, że doświadczyło oznak
dyskryminacji w postaci np. odmowy wykonania badań
diagnostycznych lub udzielenia pomocy medycznej.
Najczęściej dolegliwości te były przypisywane wiekowi, w którym znajdował się dany pacjent. Z badań,
przeprowadzonych przez Grzankę-Tykwińską i wsp.
[17] wynika, że odsetek osób, które deklarowały bycie
ofiarami dyskryminacji, był wyższy i wyniósł 16,0%.
W badaniu własnym odsetek dyskryminowanych seniorów w porównaniu z przytoczonymi wynikami badań
innych autorów był najwyższy i wyniósł 30,9%.
Zdecydowana większość dyskryminowanych respondentów (75,0%) w badaniu Kropińskiej [11]
najczęściej wskazywała jako osobę dyskryminującą lekarza. Na drugim miejscu wśród osób dyskryminujących
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4
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uplasowała się pielęgniarka (ponad 23,0%). Miejscem
wystąpienia sytuacji dyskryminujących był najczęściej
oddział szpitalny (44,2%) [11]. Badanie własne
wykazało, że również najczęściej dyskryminującymi
przedstawicielami zawodów medycznych byli lekarz
i pielęgniarka, jednak różnice między wskazaniami
były znacznie niższe, niż w badaniu Kropińskiej. Ofiarami lekarza było 33,8% wszystkich respondentów, zaś
pielęgniarki – 30,9%.
W badaniu Kropińskiej [11] niemal 20,0% było
świadkami dyskryminacji osób starszych ze względu na
wiek w sektorze ochrony zdrowia. W badaniu własnym
otrzymany odsetek był znacznie wyższy i wyniósł
33,2%. Odsetek dyskryminacji innych osób starszych
był także niemal identyczny z odsetkiem dyskryminacji badanych seniorów, co może świadczyć o tym, że
osoby w podeszłym wieku coraz chętniej przyznają się
publicznie, iż są dyskryminowane i w ten sposób chcą
manifestować ten problem w społeczeństwie. Otrzymane wyniki stanowią pewnego rodzaju novum w dotychczasowych badaniach, bowiem we wcześniejszych
publikacjach [16,18] osoby starsze zazwyczaj niechętnie
przyznawały się do tego, iż są dyskryminowane. Fakt
ten potwierdziły badania Borowiec [16], gdzie ankietowani częściej znali przykłady ageizmu (13,0%),
niż byli jego ofiarami (9,0%). Również Baumann [18]
wykazała, iż problemy takie jak niedostosowanie systemu ochrony zdrowia do potrzeb osób starszych, czy
zaniechania w świadczeniach opieki zdrowotnej były zazwyczaj nieujawniane przez osoby starsze.
Z badań przeprowadzonych przez Kropińską [11] wynika, iż ponad 60,0% osób w podeszłym wieku uważało
zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek w sektorze
ochrony zdrowia jako problem społeczny. W badaniu
własnym otrzymany wynik był nieco niższy i wyniósł
53,4%.
Badanie Saleem i wsp. [7], przeprowadzone na grupie
380 pacjentów w wieku 65 i więcej lat, wykazało, że do
najważniejszych oczekiwań względem lekarzy geriatrów należą: wyjaśnienie charakteru choroby w sposób
jasny i przy użyciu prostego języka (60,0%), omówienie wszystkich dostępnych opcji leczenia i uwzględnienie opinii pacjenta w podjęciu ostatecznej decyzji
(79,2%), jak najmniejsze ilości przypisywanych leków
(84,5%), holistyczna wiedza lekarza na temat opieki

GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4

nad osobami starszymi (79,2%), realne przedstawienie
prognozy przyszłego stanu zdrowia pacjenta (85,5%)
oraz wykorzystanie werbalnych i niewerbalnych metod
w komunikacji z pacjentem (60,3%). Badanie własne
wykazało, że wiele z tych oczekiwań nie jest realizowanych w oczekiwanym przez pacjentów stopniu. Niemal
¼ respondentów wskazała, że istotnym problemem jest
niejasność przekazywania informacji o stanie zdrowia
przez personel medyczny, a ponad 10,0% ankietowanych stwierdziło, że nie są im zapewniane w odpowiedni
sposób świadczenia medyczne. To samo badanie [7] wykazało, że 245 pacjentów geriatrycznych (64,5%) było
w pełni zadowolonych z udzielanych świadczeń zdrowotnych i opieki oferowanej przez lekarzy. W badaniu
własnym 53,4% respondentów oceniło w różnym stopniu pozytywnie opiekę lekarską nad osobami starszymi,
a jednocześnie 34,6% ankietowanych wskazało, że lekceważenie osób starszych przez personel medyczny było
najistotniejszym zagrożeniem w opiece geriatrycznej.

Wnioski
1. Brak prowadzonych badań, dotyczących oceny opieki
geriatrycznej przez samych seniorów, powoduje brak
proponowanych rozwiązań, mających służyć poprawie jej funkcjonowania w krajach, w których poziom
analizowanej opieki jest stosunkowo niski.
2. Zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek w systemie ochrony zdrowia stanowi istotny problem opieki geriatrycznej, dlatego należy szkolić personel medyczny w zakresie empatii i zrozumienia pacjenta
geriatrycznego, stanowiącego aktualnie filar sektora
opieki zdrowotnej, a także zainteresować lekarzy
i pielęgniarki kształceniem specjalistycznym i podyplomowym z zakresu geriatrii.
3. W analizowanych krajach opieka geriatryczna jest
oceniana przez seniorów raczej pozytywnie, jednak
należy wprowadzić w jej funkcjonowaniu jeszcze
mnóstwo zmian, które umożliwią jej rozwój i podniosą poziom satysfakcji z oferowanych usług wśród zainteresowanych pacjentów.
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Streszczenie
Celem artykułu poglądowego jest przedstawienie tematyki częstego powikłania hospitalizacji starszych pacjentów, jakim
jest zespół majaczeniowy. Tekst przybliża problem trudności w diagnozowaniu majaczenia szpitalnego i uzasadnia za pomocą wyników badań naukowych potrzebę wdrażania przez zespoły interdyscyplinarne wieloskładnikowej niefarmakologicznej profilaktyki majaczenia szpitalnego u pacjentów geriatrycznych. Zaprezentowany został pierwszy w Polsce program profilaktyczny polegający na systematycznej interwencji niefarmakologicznej, która dostarczana jest pacjentom
geriatrycznego oddziału internistycznego przez wolontariuszy rekrutowanych spośród studentów medycyny, psychologii
i pielęgniarstwa. Celem program jest jednocześnie edukacja przyszłych kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej,
szczególnie skupionej na profilaktyce szpitalnego zespołu majaczeniowego. (Gerontol Pol 2016, 24, 278-284)
Słowa kluczowe: profilaktyka majaczenia szpitalnego, osoby starsze

Abstract
The aim of the view paper is to present a subject of hospital delirium that is a frequent complication in hospitalized elders.
It shows difficulties in hospital delirium diagnosis and uses research evidence to legitimise the need for implementation of
multicomponent non-pharmacological prevention of delirium in geriatric inpatients. The first Polish prevention programme based on systematic non-pharmacological intervention provided by volunteers is presented. Volunteers are recruited
from medical, psychology and nursing students. Another aim of the programme is to educate future medical personnel to
provide geriatric care, especially focused on hospital delirium prevention. (Gerontol Pol 2016, 24, 278-284)
Key words: multifactorial non-pharmacological prevention of hospital delirium in elders
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Wstęp
Majaczenie (delirium) jest jednym z najczęstszych
powikłań hospitalizacji osób starszych [1]. Zgodnie
z DSM-IVR jest to stan zmienionej świadomości i uwagi współwystępujących z zaburzeniami myślenia i percepcji, deficytami pamięci i dezorientacją, których nie
da się wyjaśnić już istniejącym lub rozwijającym się
otępieniem, i które pojawiają się w krótkim czasie (zwykle od kilku godzin do kilku dni) oraz fluktuują w ciągu
doby [1].
Wprawdzie dane na temat częstości występowania
majaczenia różnią się w zależności od przyjętych kryteriów rozpoznawania delirium i badanej populacji [1],
szacuje się jednak, że delirium występuje nawet u 30%
hospitalizowanych dorosłych osób [2], a w przypadku
starszych pacjentów jego rozpowszechnienie może osiągać 56% [3]. Jednocześnie to powikłanie leczenia szpitalnego starszych osób jest często niezdiagnozowane lub
zdiagnozowane zbyt późno [1].

Trudności w rozpoznawaniu majaczenia
Przyczyną rzadkiego rozpoznawania zespołu majaczeniowego może być jego zmienny w czasie i różnorodny obraz kliniczny oraz współwystępowanie z innymi powszechnymi zaburzeniami podeszłego wieku.
Gwałtowny początek i charakterystyczny przebieg delirium, które rozwija się nagle, a objawy fluktuują w ciągu doby, z reguły pozwalają na różnicowanie z otępieniem, która rozwija się stopniowo i ma relatywnie stały
poziom obserwowalnych objawów [2]. Jednak manifestowane zaburzenia funkcji poznawczych, w tym typowe dla majaczenia zaburzenia funkcji uwagi, mogą być
trudne do zróżnicowania lub bardzo często współwystępować z objawami otępienia, a zaburzenia emocjonalne (np. lęk) występować także w przebiegu depresji
[3]. Jednocześnie fluktuacja objawów delirium w czasie
sprawia, że podczas pobytu w szpitalu może ono pojawić
się i rozwinąć niezauważone. Zgodnie z zaproponowaną
przez Lipowskiego klasyfikacją majaczenia, wyróżniamy trzy fenotypy delirium: hipoaktywne, hiperaktywne
oraz mieszane, hipo-hiperaktywne [4]. Pacjenci prezentujący delirium hipoaktywne, które charakteryzuje się
m.in. spowolnieniem psychoruchowym i obniżeniem
nastroju w środowisku szpitalnym mogą nie przyciągać
uwagi personelu i pozostać pacjentami niewidzialnymi
(w przeciwieństwie do pacjentów z delirium hiperaktywnym), a ich epizod majaczenia nierozpoznany i nieleczony [3].
Jednym ze źródeł trudności w diagnozowaniu i powodów niedostatecznie częstego rozpoznania majaczenia
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może być także niewystarczająca świadomości problemu, wiedzy o delirium [5,6] i umiejętności jego diagnozowania u starszych osób [7] wśród lekarzy, personelu
pielęgniarskiego i opiekunów medycznych [5-7]. w Polsce zwraca uwagę mała liczba oddziałów geriatrycznych
i specjalizującego się w geriatrii personelu medycznego
(jak podaje Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z marca 2015 r. niespełna jeden geriatra przypada na 100 tys.
mieszkańców) [8], gdy istotną część pacjentów placówek medycznych stanowią osoby w podeszłym wieku.
Dodatkowo niepewność i niejednoznaczność w kwestii
klasyfikowania, definiowania i nazywania majaczenia
[9,10] mogą być źródłem powściągliwości, bądź nawet
niechęci, do stawiania tego rozpoznania. Co więcej, sam
fakt występowania powikłań leczenia szpitalnego interpretowany bywa – zwykle błędnie – przez pacjentów,
ich rodziny i opinię publiczną jako rezultat złego funkcjonowania służby zdrowia: błędów w sztuce lekarskiej,
złych warunków leczenia, nieodpowiedniej opieki personelu medycznego etc. Ten złożony obraz trudności
diagnostycznych delirium pokazuje, że skuteczne rozpoznanie polegające na wykryciu występujących nagle lub
charakteryzujących się inną niż dotychczas manifestacją
[11], zaburzeń uwagi, percepcji, myślenia, nastroju i zachowania, wymaga nie tylko specjalistycznego szkolenia i doświadczenia klinicznego, ale również regularnej, długotrwałej i wnikliwej obserwacji pacjenta, która
umożliwia zauważenie wystąpienia zmieniających się
w czasie objawów. Konieczna do tego zmiana poziomu
wiedzy i umiejętności oraz postaw wobec majaczenia
może nastąpić wyłącznie dzięki edukacji i upowszechnieniu realistycznych przekonań wśród pracowników
służby zdrowia, pacjentów i ich rodzin.
Zagadnienie niedodiagnozowania majaczenia stanowi problem w ochronie zdrowia z uwagi na duże rozpowszechnienie delirium, a także gorsze rokowanie pacjentów, którzy przebyli majaczenie [2]. Delirium jest potencjalnie odwracalnym zaburzeniem świadomości. Jednak
przebyty incydent delirium zwiększa ryzyko zgonu, pogorszenia stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej [2,3]
oraz utraty samodzielności. Często wiąże się z dłuższą hospitalizacją i większym ryzykiem instytucjonalizacji, a w
rezultacie wyższym kosztem leczenia szpitalnego i opieki
poszpitalnej. Z perspektywy pacjenta, jest cierpieniem dla
niego i jego rodziny [12]. Dlatego priorytetem powinno
być zapobieganie występowaniu majaczenia i jego możliwie wczesne rozpoznawanie już na etapie pojawiania się
objawów prodromalnych [3,13], które możliwe jest dzięki
wnikliwej obserwacji pacjenta przy znajomości indywidualnych dla niego czynników ryzyka oraz rutynowemu stosowaniu testów poznawczych i narzędzi dedykowanych
do rozpoznawania majaczenia [7].
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4

280

WERONIKA KAŁWAK, ANNA BAŃBURA, KAROLINA FABER I IN.

Profilaktyka majaczenia
Szacuje się, że ok. 40% incydentów majaczenia jest
możliwych do uniknięcia [1,13]. Zgodnie z rekomendacjami ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego opublikowanymi w 2014 r. zaleca się wdrożenie wieloskładnikowej profilaktyki niefarmakologicznej
(multicomponent non-pharmacological prevention) realizowanej przez interdyscyplinarny zespół medyczny
[13]. We wspomnianych rekomendacjach podkreśla się
ponadto, że nie ma podstaw do stosowania profilaktyki
farmakologicznej: wyniki badań skuteczności profilaktyki farmakologicznej są niejednoznaczne, a wiele z tych
badań nie spełnia wymogów metodologicznych (np. nie
stosuje procedury placebo) [13]. Co więcej, podawanie leków przeciwpsychotycznych starszym pacjentom
może prowadzić do niepożądanych skutków zdrowotnych [13], w tym również samo działanie leku może
okazać się czynnikiem wyzwalającym delirium [2,3].
Stosowanie profilaktyki niefarmakologicznej jest nie
tylko skuteczne [14] i bezpieczne, interwencje, których
istotnym elementem jest częsty bezpośredni kontakt
z pacjentem zwiększają także jakość życia, jakość opieki
i satysfakcję pacjentów, rodzin i personelu [15].

Wieloskładnikowa niefarmakologiczna
profilaktyka majaczenia
W związku z tym w literaturze medycznej dotyczącej
profilaktyki delirium wikłającego hospitalizację osób
starszych zaobserwować można wyraźny wzrost zainteresowania programami wieloskładnikowej niefarmakologicznej profilaktyki majaczenia. Ich wzrastająca
w ostatnich latach popularność niewątpliwie związana
jest z zainicjowanym w 1999 r. w Stanach Zjednoczonych [16] programem profilaktyki delirium szpitalnego
u osób starszych Hospital Elder Life Program (HELP)
[17]. Program obecnie realizowany jest w 11 krajach
świata i w wielu badaniach potwierdzono jego skuteczność [18,19]. Celem projektu HELP jest zapobieganie
występowaniu majaczenia wikłającego hospitalizację
starszych osób, ale również utrzymanie możliwie wysokiego poziomu funkcjonowania poznawczego i sprawności samoobsługowej podczas hospitalizacji, zapobieganie upadkom, ponownym nieplanowanym hospitalizacjom i instytucjonalizacji, utracie samodzielności, a także asystowanie starszemu pacjentowi w powrocie do
domu ze szpitala [20]. w programie HELP interwencję
profilaktyczną może przeprowadzać zarówno profesjonalny personel medyczny, jak i wolontariusze. Ponadto
HELP prowadzi szkolenia dla profesjonalnego personelu
medycznego, ale także edukuje rodziny i samych pacjenGERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4

tów. Program przewiduje kontakt z pracownikami społecznymi w celu organizacji wsparcia pacjentów podczas powrotu do domu ze szpitala [20]. Innym znanym
programem wieloskładnikowej niefarmakologicznej
profilaktyki delirium szpitalnego u osób starszych jest,
wzorowany na HELP, realizowany w Australii projekt
REVIVE (Recruitment of Volunteers to Improve Vitality in the Elderly). Jego skuteczność została dowiedziona w zapobieganiu delirium, utrzymywaniu sprawności
poznawczej i funkcjonalnej u hospitalizowanych pacjentów oraz w zapobieganiu instytucjonalizacji. Odróżnia
się od HELP nieco mniej złożonym protokołem interwencji, a także, lub przede wszystkim angażowaniem
wyłącznie wolontariuszy – przeszkolonych do opieki
nad pacjentami, ale nieposiadających wykształcenia medycznego [21].
Idea wieloskładnikowej profilaktyki niefarmakologicznej odwołuje się do mechanizmu rozwoju majaczenia, w którym rolę odgrywa szereg wzajemnie na siebie
oddziałujących czynników predysponujących, wyzwalających i podtrzymujących majaczenie, występujących
u indywidualnego pacjenta oraz w środowisku szpitalnym [2,3]. Za wystąpienie delirium u konkretnej osoby odpowiedzialna jest ich indywidualna konstelacja.
Dlatego właśnie rozpoznanie specyficznej sytuacji konkretnego pacjenta jest konieczne do wprowadzenia odpowiedniej interwencji profilaktycznej, która polega na
zidentyfikowaniu potencjalnych czynników ryzyka i jeśli jest to możliwe, zminimalizowaniu lub usunięciu ich
wpływu na stan zdrowia pacjenta. Wśród czynników ryzyka wyróżniamy czynniki niemodyfikowalne, takie jak:
wiek (ryzyko delirium rośnie wraz z wiekiem, szczególne ryzyko stanowi wiek powyżej 75 lat), poważna
choroba somatyczna i istniejące zaburzenia poznawcze.
Istotnym czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu delirium szpitalnego jest sam fakt hospitalizacji, jako nagłej
i stresującej dla starszej osoby zmiany miejsca i otaczających ją osób, a także będące częstym powikłaniem leczenia szpitalnego, zakażenia wewnątrzszpitalne. Dlatego zaleca się, o ile jest to możliwe, unikać hospitalizacji
osób starszych.
Kiedy jednak jest to konieczne, uwagę należy zwrócić na modyfikowalne czynniki ryzyka delirium, na zapobieganiu, którym opierają się programy wieloskładnikowej niefarmakologicznej profilaktyki majaczenia
szpitalnego. Czynniki ryzyka takie jak: odwodnienie,
niedożywienie, deprywacja snu, utrata orientacji w czasie i miejscu, deprywacja sensoryczna (wzrok i słuch)
i stres sensoryczny, unieruchomienie oraz deprywacja
społeczna i stres psychologiczny [2] minimalizowane
mogą być przez różne działania profilaktyczne podejmowane podczas codziennych odwiedzin u pacjentów, swo-
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bodnych rozmów i udzielania informacji oraz wsparcia.
Orientowanie w czasie i miejscu, dostęp do zegara i kalendarza, różne rodzaje treningu poznawczego, asystowanie w spożywaniu posiłków, pojenie i przypominanie
o konieczności picia, kontrola przyjmowanych przez pacjenta leków, w tym także tych dostępnych bez recepty
oraz niefarmakologiczne wsparcie rytmu snu i czuwania
przeciwdziałają rozwinięciu się majaczenia [3,22]. Unieruchomieniu zapobiega się przez mobilizację pacjentów,
unikanie stosowania cewników, a także ograniczanie do
minimum stosowania siły fizycznej lub przymusu bezpośredniego w celu uspokojenia lub zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi [3]. Deprywację sensoryczną
i stres sensoryczny powstrzymuje się poprzez dostarczanie w razie potrzeby okularów, aparatów słuchowym
i zatyczek do uszu [3]. Spośród całego dostępnego zestawu możliwych działań nakierowanych na usunięcie lub
zminimalizowanie czynników ryzyka, osoba realizująca
interwencję profilaktyczną na podstawie znajomości sytuacji pacjenta i warunków oddziału, w którym jest on
hospitalizowany (np. czy okna w sali są widoczne dla
pacjenta, czy konieczny jest inny sposób sygnalizowania pory dnia), dopasowuje ją do jego indywidualnych
potrzeb. Profilaktyka kierowana jest do pacjentów geriatrycznych na oddziałach ogólnych i geriatrycznych,
pacjentów paliatywnych i pacjentów opieki długoterminowej. Osobną grupę stanowią pacjenci oddziałów chirurgicznych i intensywnej terapii, a także różnych oddziałów specjalistycznych, ze względu na inny poziom
i rodzaj ryzyka delirium, stwarzające potrzebę specyficznej profilaktyki. Wyróżnia się trzy grupy dostarczające
interwencje profilaktyczne: personel medyczny (głównie
pielęgniarki, rzadziej lekarze), członkowie rodzin pacjentów i wolontariusze [23-25]. w literaturze opisywane
są dwa typy programów profilaktycznych. Bezpośrednia interwencja profilaktyczna polega na wprowadzaniu
do codziennej opieki nad pacjentami protokołów stworzonych dla majaczenia [26]. Programy profilaktyki pośredniej polegają na edukacji dotyczącej delirium, której
celem jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i świadomości na jego temat, co umożliwia redukcję czynników
ryzyka występowania majaczenia, a w przypadku jego
pojawienia się odpowiednio szybką diagnozę i leczenie.
Choć większość działań profilaktycznych nie wymaga
specjalistycznych kompetencji, ich wdrażanie okazuje
się najskuteczniejszym jak dotychczas sposobem radzenia sobie z delirium wikłającym hospitalizację starszych
osób [1,3,13,14]. Wieloczynnikowe niefarmakologiczne
interwencje dowiodły swojej skuteczności w profilaktyce majaczenia w różnych kontekstach opieki krótkoterminowej nad starszymi pacjentami [14]: u osób hospitalizowanych w ramach nagłych przyjęć na oddziałach
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chirurgicznych i internistycznych, u pacjentów z nowotworami i u pacjentów terminalnych [27,28]. Ich skuteczność nie została jednak wystarczająco dowiedziona
w innych kontekstach klinicznych, tj. zakłady opieki
długoterminowej [29,30]. Ponadto wieloczynnikowe interwencje są skuteczne u pacjentów ze średnim lub wysokim ryzykiem zapadnięcia na delirium, ale nie wykazano jednoznacznie ich przydatności w leczeniu pacjentów będących już w trakcie incydentu majaczenia [31].
Z kolei doniesienia na temat interwencji uwzględniających wyłącznie jeden czynnik (np. wyłącznie reorientację, lub wyłącznie kontrolowanie ilości przyjmowanych
leków) są rozbieżne, a pozytywne wyniki uzyskiwano
zaledwie w pojedynczych badaniach [31].

Wpływ innych czynników na skuteczność
profilaktyki majaczenia szpitalnego
Ponadto wykazano niezależny, istotny wpływ przestrzegania (adherence) protokołu na skuteczność interwencji profilaktycznych [32]. Jest to szczególnie ważne
w przypadku programów wieloskładnikowej profilaktyki niefarmakologicznej, które wymagają systematycznego realizowania różnych elementów interwencji.
Jednak nie we wszystkich badaniach ta zmienna została
uwzględniona, co sprawia, że wyniki dotyczące efektywności interwencji są mniej informatywne. Stąd sugestie, by projektując ramy interwencji dbać o strategię zapewniania i kontroli adherencji, a w ocenie efektywności
realizowanej profilaktyki o jej pomiar [32].
Zapobieganie majaczeniu szpitalnemu może być również bardziej skuteczne, gdy zastąpi się skoncentrowany na konkretnym zadaniu (task-allocation of care) typ
sprawowanej opieki na taki, który koncentruje się na
konkretnym pacjencie (patient-allocation of care) [33].
Gdy danemu członkowi zespołu medycznego (zwykle
pielęgniarce) zleca się opiekę nad konkretnym pacjentem, a nie wykonywanie wyłącznie jednego powtarzalnego zadania w grupie wielu pacjentów, wynikający
z tego stały kontakt i całościowa opieka jednej pielęgniarki nad zagrożonym delirium pacjentem ma efekt
profilaktyczny. Takie rozwiązanie może być źródłem
różnorodnych korzyści. Kontakt jednej pielęgniarki
z konkretnym pacjentem umożliwia jego stałą i wnikliwą obserwację oraz indywidualną i ciągłą ocenę czynników ryzyka delirium. Kontakt pacjenta z jedną stałą
osobą udzielającą mu opieki, zamiast ze zmieniającym
się ciągle personelem medycznym, stanowiącym dla
pacjenta „nierozpoznawalne twarze” może ograniczać
percepcyjny, psychologiczny i społeczny stres, dzięki
czemu zmniejszać ryzyko utraty orientacji oraz budować u pacjenta poczucie bezpieczeństwa. Nawiązanie
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bliższej interpersonalnej relacji między pacjentem i pielęgniarką może w takiej sytuacji sprzyjać nie tylko komfortowi pacjenta, ale także przyczyniać się do wytworzenia więzi i poczucia odpowiedzialności za konkretnego
pacjenta ze strony pielęgniarki, a w rezultacie podnosić
jej zaangażowanie i jakość udzielanej opieki. Badania
pokazują ponadto, że wdrożenie programów zapobiegania delirium podnosi poziom zadowolenia i satysfakcji personelu medycznego, pacjentów i ich rodzin [34],
a wprowadzenie opieki udzielanej przez wolontariuszy
podnosi jakość opieki pielęgniarskiej [35].
Jednocześnie autorzy wskazują na niski poziom świadomości i wiedzy na temat majaczenia u personelu medycznego [36] oraz działań nakierowanych na zapobieganie delirium [37,38]. Brak jest również usystematyzowanych, szeroko zakrojonych działań edukacyjnych
i treningowych prowadzonych w zakresie badania przesiewowego i rozpoznawania delirium przez personel
medyczny [37,38] (rekomendowana skala to the Confusion Assesment Method, CAM). Ten rozpoznany niski
poziom świadomości i wiedzy dotyczącej majaczenia
stał się przesłanką do sformułowania opisanych w literaturze programów pośredniej niefarmakologicznej interwencji profilaktycznej, polegającej na informowaniu
i edukowaniu personelu medycznego, wolontariuszy
i rodzin pacjentów, które również wykazały swoją skuteczność, jednak w mniejszym stopniu niż bezpośrednie
wprowadzanie protokołów profilaktycznych do codziennej opieki nad pacjentami geriatrycznymi [39,40,41].

Polski interdyscyplinarny program
profilaktyki majaczenia szpitalnego – Projekt
Zdrowy Kontakt
Powyższe dane uzasadniają wprowadzanie programów profilaktyki dostarczanej przez interdyscyplinarny zespół oraz edukację różnych przedstawicieli personelu medycznego oraz rodzin pacjentów na temat
majaczenia w przebiegu hospitalizacji starszych osób.
Posłużyły więc za inspirację do rozpoczęcia w 2012 r.
pierwszego w Polsce (i Europie Środkowo-Wschodniej)
programu wieloskładnikowej niefarmakologicznej profilaktyki zespołu majaczeniowego u hospitalizowanych
osób starszych – Projektu Zdrowy Kontakt. Program
realizowany jest w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Szpitala Uniwersyteckiego we współpracy
z Zakładem Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii
UJ, Zakładem Dydaktyki Medycznej CM UJ, Interdyscyplinarnym Studenckim Kołem Naukowym Kontaktu
z Pacjentem przy Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CM UJ i Kołem Naukowym Studentów Psychologii UJ. Projekt wzorowany jest na innych tego typu
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programach bezpośredniej profilaktyki (tj. wspomniane
już programy HELP i REVIVE): dodatkowa wobec podstawowej opieki szpitalnej interwencja profilaktyczna
dostarczana jest przez wolontariuszy pacjentom oddziału
internistycznego. Zdrowy Kontakt jest jednak jedynym
programem, do którego jako wolontariusze rekrutowani są studenci i studentki medycyny, psychologii i pielęgniarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, co niesie
podwójną korzyść, ponieważ uczestnictwo w projekcie
stanowi też silną motywację do nauki przedmiotów na
studiach, z których wiedza wykorzystywana jest przez
wolontariuszy w praktyce.
Interwencji poddawani są pacjenci, którzy w oparciu
o wyniki badań mogą najbardziej skorzystać z profilaktyki: pacjenci powyżej 75 roku życia, w pierwszej lub
drugiej dobie hospitalizacji, którzy podczas przyjęcia do
szpitala wykazują podstawową orientację allopsychiczną i zdolni są do werbalnego kontaktu, na którym opiera się oddziaływanie wolontariuszy. w tak szeroko zdefiniowanej grupie podopiecznych znajdują się pacjenci
zróżnicowani wiekiem, stanem zdrowia i sprawnością
poznawczą. To z kolei, wraz z innymi okolicznościami
życia i indywidualnym zróżnicowaniem, znacznie różnicuje poziom ryzyka wystąpienia u nich majaczenia i wymaga wnikliwego, elastycznego, zindywidualizowanego
i całościowego podejścia. Dlatego wolontariusze, dobrani w stałe interdyscyplinarne pary, codziennie odwiedzają pacjentów włączonych do programu (jedna para
zajmuje się jednym lub dwoma pacjentami w miesiącu,
każdym przez co najmniej tydzień), co umożliwia im
nawiązanie relacji i rozpoznanie specyficznych potrzeb
osoby. Podczas odwiedzin towarzyszą pacjentom, udzielają wsparcia i podstawowych informacji o funkcjonowaniu oddziału, jednocześnie realizując usystematyzowaną wieloczynnikową niefarmakologiczną interwencję
profilaktyczną skoncentrowaną na modyfikowalnych
czynnikach ryzyka wystąpienia majaczenia (jej przebieg jest odnotowywany w Karcie Kontaktu z Pacjentem
i kontrolowany przez koordynatorów programu).
Ponadto przed rozpoczęciem i w trakcie udziału
w projekcie wolontariusze otrzymują informacje dotyczące zagadnienia delirium szpitalnego u osób starszych
i jego profilaktyki oraz inne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w szpitalu oraz medycyny,
psychologii, fizjoterapii, pielęgnacji i pomocy społecznej odnoszące się do sytuacji pacjentów hospitalizowanych na oddziale. Dodatkowo objęci są obowiązkową
grupową i indywidualną superwizją oraz wsparciem
psychologicznym. Celem Projektu Zdrowy Kontakt jest
bowiem nie tylko zapobieganie powikłaniom hospitalizacji u pacjentów Kliniki, ale również edukacja przyszłych kadr medycznych poprzez realistyczną praktykę
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w wymagającym środowisku szpitalnym. Cel edukacyjny skoncentrowany jest na promowaniu kontaktu
z pacjentem, trenowaniu zdolności pracy w zespole interdyscyplinarnym, upowszechnianiu wiedzy i umiejętności z zakresu geriatrii (szczególnie związanych z hospitalizacją powikłaną przez majaczenie), a także zwiększaniu świadomości faktu, że z uprawianiem zawodów
medycznych wiąże się stres i obciążenia wymagające
koleżeńskiej współpracy, superwizji i wsparcia psychologicznego. Tym samym realizowana jest pośrednia profilaktyka majaczenia szpitalnego polegająca na edukacji
personelu medycznego (w planach jest również wprowadzenie elementu edukacji rodzin pacjentów).
Trzecią osią Projektu Zdrowy Kontakt, poza profilaktyką i edukacją przyszłych kadr medycznych, są
ilościowe i jakościowe badania naukowe. Prowadzone
są pomiary skuteczności stosowanej interwencji, które wskazują dotychczas na skrócenie średniego czasu
hospitalizacji u pacjentów objętych interwencją i istot-
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ne zmniejszenie wśród nich występowania incydentów
majaczenia. Wyniki podłużnych jakościowych badań
doświadczenia, motywacji, przekonań i postaw wolontariuszy mają wspierać skuteczną organizację projektu
(i jemu podobnych) w przyszłości. Posłużyły do wprowadzenia w życie obecnej struktury wolontariatu i programu szkoleń oraz wsparcia odpowiadających zapotrzebowaniu wolontariuszy. Ze względu na partycypacyjny charakter Projektu Zdrowy Kontakt wolontariusze
aktywnie uczestniczą również w prowadzeniu badań
naukowych, co jest użyteczne nie tylko dla tych studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą naukową, ale
również dla tych, którzy jako przyszli praktycy swoje
działania będą opierać na wnikliwym i wszechstronnym
rozumieniu wyników badań naukowych.
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Streszczenie
W artykule zaprezentowano podsumowanie najważniejszych danych z piśmiennictwa, na podstawie, których sformułowana
została opinia ekspertów dwóch europejskich towarzystw naukowych: Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Europejskiej Unii Towarzystw Medycyny Geriatrycznej, dotycząca optymalnych metod postępowania u chorych
powyżej 80. roku życia z zespołem kruchości. Przedstawiono także najnowsze wyniki badania SPRINT odnoszące się do
podgrupy chorych po 75 r.ż. z zespołem kruchości, które ukazały się już po publikacji opinii grupy roboczej. (Gerontol Pol
2016, 24, 285-289)
Słowa kluczowe: nadciśnienie, osoby 80-letnie, zespół kruchości, leczenie nadciśnienia
Abstract
This article presents the summary of the most important data from the literature and the expert opinion from two European scientific societies: the European Society of Hypertension and European Union Geriatric Medicine Society Working
Group. It described the optimal methods of treatment in frailty patients aged 80 years old and over. There was also presented the latest results of SPRINT trial related to the subgroup of patients aged  75 years with frailty that was published
after the publication of the opinion of the Working Group. (Gerontol Pol 2016, 24, 285-289)
Key words: hypertension, 80-year-olds, frailty syndrome, hypertension management

The European Society of Hypertension (ESH) oraz the
European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS)
powołało wspólną grupę roboczą, której zadaniem było
przeanalizowanie piśmiennictwa dotyczącego leczenia
nadciśnienia tętniczego u osób powyżej 80. roku życia
z zespołem kruchości i zaproponowanie zasad postępowania w tej grupie chorych [1,2]. Szczególnie skoncentrowano się na trzech aspektach: (1) korzyściach z leczenia, (2) celu terapii, (3) wyborze farmakoterapii, które
były proponowane w opublikowanych w 2013 roku wy-

tycznych ESH oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology- ESC) [3].

Korzyści z leczenia
Wytyczne ESH/ESC z 2013 roku oparły swoje zalecenia głównie na wynikach randomizowanego, kontrolowanego placebo badania o akronimie HYVET (Hypertension in the Very Elderly Trial) realizowanego wśród
chorych z nadciśnieniem po 80. roku życia [2]. W bada-
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niu tym wykazano, że leczenie nadciśnienia za pomocą
tiazydopodobnego diuretyku- indapamidu, uzupełnionego podawaniem ACE inhibitora – perindoprylu prowadzi do znaczącej redukcji ryzyka śmiertelności oraz
zdarzeń sercowo-naczyniowych ze wszystkich przyczyn
w porównaniu z grupą placebo (tabela I).
Eksperci podkreślają jednak ograniczenia w przeniesieniu wyników tego badania na całą populację najstarszych chorych z nadciśnieniem, wynikającą z następujących faktów: (1) braku potwierdzenia wyników badania
w kolejnych badaniach randomizowanych; (2) niedostatecznej reprezentacji osób > 85 r.ż. (73% znajdowało się
w przedziale wiekowym: 80-84 lata, a 22% w przedziale: 85-89 lat); (3) przedwczesnego zakończenia badania, co skróciło czas obserwacji do niecałych 2 lat [2].
Dodatkowo, kryteria włączenia do badania obejmowały
wyłącznie chorych w dobrej kondycji zarówno fizycznej jak i psychicznej, bez wielochorobowości, zaburzeń
poznawczych, hipotonii ortostatycznej czy zespołu kruchości. W analizie post-hoc badania HYVET obecność
zespołu kruchości ocenianego metodą kumulacji deficytów (Frailty Index – wskaźnik kruchości) nie podważyła
uzyskiwanych korzyści z leczenia hipotensyjnego [3].
Eksperci przywołują dane z rejestrów i badań obserwacyjnych, które przemawiają za tym, że obecność cech
zespołu kruchości (wolna prędkość chodu, upośledzenie
funkcji poznawczych, ograniczenia w wykonywaniu aktywności dnia codziennego) może mieć jednak wpływ
na rokowanie u chorych z nadciśnieniem, leczonych
hipotensyjnie. W tabeli przedstawiamy skrócone opisy wyników badań, w których oceniano korzyści z leczenia nadciśnienia u chorych po 80. roku życia i/lub
z zespołem kruchości. W badaniu PARTAGE study,
u instytucjonalizowanych osób  80. r.ż. wykazano negatywny związek między głównymi punktami końcowymi badania (całkowita śmiertelność i główne zdarzenia
sercowo-naczyniowe) a wysokością SBP; szczególnie
wysoką śmiertelność stwierdzono u pacjentów z SBP
< 130 mmHg, u których stosowano leczenie skojarzone więcej niż 2 lekami hipotensyjnymi [5]. U starszych
chorych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub
otępieniem, leczonych hipotensyjnie, u których stwierdzano niskie wartości SBP (< 128 mmHg) obserwowano
bardzo wyraźny spadek zdolności poznawczych, natomiast pogorszenia funkcji poznawczych nie stwierdzono u osób z niskim ciśnieniem nieotrzymujących leków
przeciwnadciśnieniowych [6]. Zagrożenie związane
z nadmiernym spadkiem ciśnienia w populacji osób starszych z zespołem kruchości może także wynikać z hipotonii ortostatycznej, omdleń, upadków, urazów i złamań.
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Docelowe wartości ciśnienia
W badaniu HYVET do leczenia byli włączani chorzy
z wyjściowym SBP 160 mmHg [3]. Ta wartość została zarekomendowana w zaleceniach ESH/ESC 2013 do
rozpoczynania leczenia u osób 80-letnich [2].
Docelowe wartości ciśnienia u osiemdziesięcioletnich
chorych z nadciśnieniem są ostatnio coraz częściej dyskutowane. Wytyczne ESH/ESC 2013, jak również American Society of Hypertension (ASH) oraz International
Society of Hypertension (ISH) z 2014 zalecają cel leczenia nadciśnienia tętniczego, ustalony przez badanie HYVET, czyli SBP < 150 mmHg [2,7]. Nie został jednak
precyzyjnie określony próg, do jakiego można bezpiecznie obniżać ciśnienie, co jest o tyle istotne, że w badaniach obserwacyjnych u osób bardzo starych niskie wartości ciśnienia tętniczego są związane ze zwiększeniem
chorobowości i śmiertelności. W badaniu JATOS, mimo
ograniczeń statystycznych badania, nie stwierdzono korzyści z redukcji SBP < 120 lub 130 mmHg, a nawet,
szczególnie u osób z zespołem kruchości, przy zbyt niskich ciśnieniach wzrastało ryzyko negatywnych punktów końcowych z pojawieniem się krzywej J [8,9].
Patofizjologicznie zbyt niskie wartości ciśnienia
u osób w zaawansowanym wieku z zespołem słabości,
z upośledzeniem mechanizmów utrzymujących perfuzję
mogą prowadzić do znacznego zmniejszenia przepływów krwi przez ważne dla życia narządy (serce, mózg,
nerki), co może wiązać się z pogorszeniem rokowania
[2]. Dostępne wyniki badań nie pozwalają jednak jednoznacznie zweryfikować do jakich wartości można bezpiecznie obniżać ciśnienie.
Wyniki badania SPRINT (tabela I) sugerują, że wśród
pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym (średni wiek 68 lat), bardziej intensywne leczenie
prowadzi do zmniejszenia częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz zgonów w porównaniu do mniej
intensywnie leczonych [10,11]. Trudno jednak wyniki
badania SPRINT przenieść na osoby po 80. r.ż.. W badaniu SPRINT nie wyodrębniono chorych powyżej 80.
roku życia (25% pacjentów powyżej 75 roku życia).
Ponadto, z badania zostali wykluczeni pacjenci z zaawansowanym zespołem kruchości, upośledzeniem
funkcji poznawczych, niesamodzielni czy mieszkający
w domach opieki. Kryteria wykluczające obejmowały
również chorych z niewyrównaną niewydolnością serca,
po udarze mózgu, z cukrzycą, co eliminowało wpływ na
rokowanie chorób, które często towarzyszą nadciśnieniu. Znaczne obniżenie ciśnienia wiązało się ze znaczącym wzrostem ryzyka: hipotensji, omdlenia, zaburzeń
elektrolitowych, niewydolności nerek. W bieżącym roku
ukazały się wyniki analizy podgrupy badania SPRINT 
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75 r.ż. (średnia wieku 79,9 lat) [12]. U chorych oceniono
też cechy zespołu kruchości, na podstawie Frailty Index
wyliczonego spośród 37 deficytów, a ponadto oceniono
szybkość chodu badanych (tabela I). W całej podgrupie
badanych 30% wykazywało cechy zespołu kruchości.
W badaniu wykazano, że u osób intensywniej leczonych
ryzyko incydentów CV zostało zredukowane o 33%, natomiast całkowita śmiertelność o 32%. Podobne wyniki uzyskano u osób z zespołem kruchości oraz z wolną
szybkością chodu. Liczba objawów niepożądanych była
tylko nieznacznie większa w grupie intensywnie leczonej w porównaniu z mniej intensywnie leczoną. Uaktualnianie tych wyników na całą populację chorych z zespołem kruchości jest nieuprawnione. Badanie dotyczyło tylko chorych ambulatoryjnych, nie objęło chorych
instytucjonalizowanych, chorych z cukrzycą, niewydolnością serca, po udarze mózgu oraz z hipotonią ortostatyczną. Ponadto, badanie ma charakter analizy post hoc
raczej o znaczeniu poznawczym i wymaga dalszego potwierdzenia.

Wybór leczenia
Na bazie przeprowadzonych badań u pacjentów powyżej 60 roku życia, zarówno wytyczne ESH/ESC 2013
jak i ASH/ISH 2014 rekomendują rozpoczynanie leczenia za pomocą podstawowych grup leków hipotensyjnych: diuretyki, antagoniści receptorów angiotensyny,
inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę oraz
blokery kanałów wapniowych, z preferencją diuretyków
oraz blokerów kanałów wapniowych w izolowanym
nadciśnieniu skurczowym [2,7].
Wytyczne nie wyróżniają jednak odrębności terapeutycznych w leczeniu pacjentów  80. roku życia z nadciśnieniem tętniczym w porównaniu do chorych młodszych. W badaniu HYVET wśród chorych 80+ stosowane były: tiazydopodobny diuretyk oraz inhibitor konwertazy, sugerując preferencję w leczeniu takiej kombinacji
leków [3]. W badaniu COLM (tabela I) w grupie chorych w wieku od 75-84 roku życia lepsze rezultaty uzyskano kombinacją antagonisty receptora angiotensyny
i blokera kanałów wapniowych [13].
Dla osób powyżej 80. r.ż. grupa ekspertów rekomenduje wszystkie podstawowe grupy leków hipotensyjnych za wyjątkiem beta-blokerów, które, ze względu
na kontrowersje co do skuteczności u osób starszych,
powinny być włączane tylko, gdy istnieją dodatkowe
wskazania (takie jak choroba niedokrwienna serca, zawał czy niewydolność serca) [2]. U osób 80-letnich, nawet przy wyższym ryzyku CV, zwłaszcza przy towarzyszącej wielochorobowości, w zespole kruchości, lepiej
jest rozpoczynać leczenie od monoterapii, dla zmniej-
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szenia ryzyka hipotensji i innych działań niepożądanych
wynikających z interakcji lek-lek czy lek-choroba.
Kombinacja dwóch leków hipotensyjnych powinna
być rozważona wtedy, gdy za pomocą monoterapii nie
udaje się osiągnąć zalecanych wartości ciśnienia tętniczego [2]. U osiemdziesięciolatków leczenie nie powinno składać się z więcej niż trzech leków, za wyjątkiem
złej kontroli ciśnienia lub gdy chory rozpoczął leczenie
3 lekami i dobrze je toleruje.

Sugestie grupy roboczej w leczeniu osób
80-letnich [2]
Osoba 80-letnia z rozpoznanym nadciśnieniem powinna mieć wykonaną ocenę występowania zespołu kruchości np. według kryteriów fenotypowych Fried [14].
Taka ocena powinna być wykonana także u osoby, która
osiągnęła 80. rok życia w trakcie dobrze tolerowanego
leczenia nadciśnienia.
Rozpoczynanie leczenia powinno się prowadzić
u osób z początkowym SBP 160 mmHg. Skurczowe
ciśnienie tętnicze należy obniżać < 150 mmHg u osiemdziesięciolatków w dobrym stanie fizycznym i psychicznym. Podczas obniżania SBP < 150 mmHg, leki hipotensyjne powinny być redukowane lub nawet wstrzymane, jeśli dojdzie do obniżenia SBP < 130 mmHg,
prowadząc do utrzymania SBP na tzw. „bezpiecznym”
poziomie: 150 do 130 mmHg. Ciśnienie powinno być
monitorowane albo pomiarami w warunkach domowych
lub 24-godzinnym monitorowaniem ciśnienia.
Terapię nadciśnienia u chorych 80-letnich powinno
się prowadzić, w opinii ekspertów, za pomocą inhibitora konwertazy, diuretyku tiazydopodobnego lub blokera
kanałów wapniowych. Początkowe dawki powinny być
niskie i stopniowo zwiększane lub powinno się wprowadzić leczenie skojarzone w przypadku niepowodzenia
po zastosowaniu początkowej terapii niskimi dawkami
leków.
W obecności zespołu kruchości, decyzje terapeutyczne powinny być poprzedzone: 1) aktualną informacją
o zdolnościach poznawczych oraz oszacowaniem prognozy pacjenta 2) zwróceniem uwagi na wielolekowość
3) stratyfikacją statusu zespołu kruchości przez jedną
z szybkich dostępnych metod 4) identyfikacją i korektą
czynników predysponujących do redukcji ciśnienia tętniczego, hipotensji ortostatycznej i innych czynników
zwiększających ryzyko epizodów hipotensyjnych, takich
jak leczenie chorób współistniejących, niedożywienie
czy odwodnienie. Decyzja o rozpoczęciu leczenia nadciśnienia tętniczego u osoby w wieku podeszłym z zespołem kruchości powinna być bardzo ostrożna, a leczenie
prowadzone z zastosowaniem niskich dawek leków.
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4
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Tabela I. Skrócony opis badań mających znaczenie w ocenie korzyści z leczenia nadciśnienia u chorych po 80
roku życia
Table I. A brief description of the trials which are relevant in assessing the benefits of treating hypertension in
patients aged 80 years or older
Nazwa
badania

HYVET [3]

Rodzaj badania.
Liczebność
Randomizowane,
kontrolowane placebo
N = 3845

HYVET
Analiza post
hoc [4]
Sacramento
Area Latino
Study on
Aging
(SALSA),

Randomizowane,
kontrolowane placebo;
N = 2656

Badanie obserwacyjne kohortowe
N = 1562

[16]
Milan Geria- Badanie kohortowe
trics Study [15]
N = 1587

PARTAGE
study [5]

SPRINT[10]

SPRINT
(75 r.ż.)
[12]

Badanie
COLM [13]

Obserwacyjne
N = 1 127

Randomizowane
N = 9361

Randomizowane
N = 2636

Randomizowane
N = 5141

Grupa badana

Stosowane
leczenie

Wiek  80 lat, dobry stan
psychiczny i fizyczny,
brak wielochorobowości,
bez hipotonii ortostatycznej, wyjściowe SBP
 160 mmHg

Diuretyk tiazydopodobny-indapamid + ACE
I- perindopril
vs. placebo

jw. +
Ocena Frailty Index
z 60 różnych deficytów

Wiek 60-101 lat
Samoocena szybkości
chodu
Pomiar ciśnienia

Wiek  75 roku życia

Wiek  80 roku życia,
pensjonariusze domów
opieki

jw.

Efekt

Obserwacja

Redukcja ryzyka śmiertelności oraz zdarzeń sercowo-naczyniowych w grupie
badanej.

1,8 lat
(mediana)

Obecność zespołu kruchości nie zmieniała korzyści
z leczenia nadciśnienia
w odniesieniu do ryzyka
udarów, incydentów sercowo-naczyniowych oraz
śmiertelności ogólnej.

jw.

U osób z dobrą sprawnością funkcjonalną wyższe
ciśnienie czynnikiem ryzyka
zgonu; u osób z wolną
szybkością chodu tej zależności nie zaobserwowano.

12 lat

Wyższe wartości SBP wiążą się z niższą śmiertelnością wśród osób > 75 roku
życia, którzy uzyskiwali
w MMSE
< 25 pkt lub w ADL < 6 pkt.
Ryzyko zgonu wyższe
u pacjentów z niskimi SBP
Leki hipotensyjne otrzymujących wiele leków
hipotensyjnych.

Wiek  50 r.ż., z podwyższonym ryzykiem CV
(bez cukrzycy, bez prze- 2 grupy leczenia W grupie leczonej bardziej
hipotensyjnego: intensywnie mniejsza czębytego udaru), zakres
dopuszczalnych wartości intensywne (cel stość zdarzeń CV, zgonów
< 120 mmHg)
CV oraz śmiertelności ogólSBP 130-180 mmHg,
i standardowe
nej w porównaniu z grupą
średnie wyjściowe SBP
(< 140 mmHg). leczoną mniej intensywnie.
wynosiło 139,7 mmHg.
Powyżej 75 roku życia
było 28% badanych.
W grupie osób leczonych
intensywnie stwierdzono
znacząco mniejszą częWiek  75 r.ż. + jw.
jw.
stość CV zakończonych
i niezakończonych zgonem
oraz śmiertelności ogólnej.
Leczenie skojarzone antagoKombinacja antagonisty
nistą receptora receptora dla angiotensyny
i blokera kanału wapnioPacjenci z nadciśnieniem angiotensynywego powodowała zmniejw wieku od 75-84 roku
w skojarzeniu
życia
z blokerem kana- szenie ryzyka udaru mózgu
łu wapniowego w porównaniu z drugą kombinacją leków.
lub małą dawką
– diuretyku.

10 lat

2 lata

3,26 lat
obserwacji
(mediana)

3,14 lat
(mediana)

3,3 lat
(mediana)

Objaśnienia:
SBP – skurczowe ciśnienie tętnicze; ACEI – inhibitor konwertazy angiotensyny; CV – sercowo-naczyniowy; MMSE – Mini-Mental State Examination;
AD L – Skala Oceny Podstawowych Czynności Życiowych
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Cz³owiek w podesz³ym wieku w roli pacjenta.
Kontakt z lekarzem
An elderly person as a patient. Relationship
with the doctor
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Streszczenie
Przegląd literatury wskazuje, że badacze coraz częściej podejmują problematykę związaną z człowiekiem starym, zauważając jednocześnie wieloaspektowość zagadnień z tym związanych. Podkreśla się fakt wydłużania okresu życia człowieka
oraz zwiększania się liczby osób w podeszłym wieku. Proces ten implikuje konieczność profesjonalnej i wielozakresowej
opieki, która zapewniłaby odpowiednią jakość życia i optymalne warunki funkcjonowania omawianej grupie osób. Nie jest
to łatwe, zwłaszcza jeśli odniesiemy to do aktualnej sytuacji służby zdrowia w Polsce. Swoje rozważania ukierunkujemy na
osobową relację, jaka powstaje pomiędzy człowiekiem w podeszłym wieku a personelem medycznym – lekarzem. Jest ona
bardziej optymistyczna i otwarta na wprowadzenie zmian niewiążących się z nakładami finansowymi, a jedynie otwarcia
się człowieka na człowieka, chęci zawiązania międzyludzkiej więzi, stworzenia humanistycznego podejścia, o którym pisał
Antoni Kępiński. (Gerontol Pol 2016, 24, 290-296)
Słowa klucze: komunikacja, kontakt z pacjentem, starość
Abstract
The review of literature demonstrates that researchers ever more frequently address the problems associated with old age,
noticing multiple aspects connected with it. They emphasize that the human lifespan is extending and the number of elderly
people is increasing. These processes imply the necessity of professional and multifaceted care that would ensure a proper
quality of life and optimal conditions to function for this group of people. This is not easy to achieve, especially considering the current situation of health care in Poland. Our reflections are devoted to a personal relationship that develops
between an elderly patient and a member of medical staff – a doctor. This relationship is more optimistic and open to the
introduction of changes which are less related with a financial input, and more with being open to another human being,
with a will to form interpersonal ties and create a humanistic approach that Antoni Kępiński writes about. (Gerontol Pol
2016, 24, 290-296)
Key words: communication, relationship with the patient, old age

Wprowadzenie
Piśmiennictwo dowodzi, że w ostatnich latach uwaga
badaczy coraz częściej w sposób wieloaspektowy koncentruje się na człowieku będącym w „jesieni swego
życia” – starości. Autorzy podkreślają wydłużanie się
okresu życia człowieka i zwracają uwagę na zwiększającą się liczbę ludzi w podeszłym wieku. Prognozy wskazują, iż w Europie w 2020 r. będzie żyło 220 mln osób
starszych [1]. Proces ten implikuje konieczność profesjonalnej i wielozakresowej opieki (również medycznej),

która zapewniłaby odpowiednią jakość życia i optymalne warunki funkcjonowania omawianej grupie osób.
Nie jest to łatwe, zwłaszcza jeśli odniesiemy to do aktualnej sytuacji służby zdrowia w Polsce. Doniesienia
informują o występujących w niej brakach, nieudanych
sytuacjach medycznych, rozbieżnościach pomiędzy problemami zdrowotnymi pacjentów a możliwościami ich
zaspokojenia, brakach w wyposażeniu szpitali czy też
praktykach korupcyjnych [2]. Nie napawa to optymizmem, a wręcz przeciwnie – przeraża. Idąc dalej i w rozważaniach koncentrując się na sytuacji osób starszych
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w opiece medycznej niestety stan ten nie poprawia się.
Geriatria w wielu krajach staje się standardem nauczania
na kierunkach medycznych wpływając także na prowadzoną politykę zdrowotną. W Polsce wygląda to inaczej.
Nauka ta nie zyskała na zainteresowaniu, a rozwiązywanie problemów osób starszych pozostawia wiele do
życzenia [1]. Geriatria nadal nie jest obowiązkowym
przedmiotem kształcenia na uczelniach medycznych.
Niekiedy realizują one „geriatrię” wyłącznie w wymiarze teoretycznym, nie mając odpowiedniego zaplecza na
realizację wymiaru praktycznego, zubożając tym samym
nabywanie umiejętności potrzebnych w tym obszarze
[3]. Rejestr zasobów kadry geriatrycznej w Polsce na tle
wybranych krajów Unii Europejskiej wskazuje, że Polska zajmuje w nim ostatnie miejsce odbiegając tym samym od średniej europejskiej: w połowie 2014 r. było
jedynie 321 geriatrów (0,8 geriatry na 100 tys. mieszkańców). Inaczej rozkład ten prezentuje się w Szwecji
– blisko 8, Danii i Słowacji – 3,1 czy Belgii – 2,9. [4].
Osoby starsze są najczęstszymi konsumentami usług
medycznych, a jak zauważa Jarosław Derejczyk [5] są
najbardziej zaniedbane medycznie.
Swoje rozważania ukierunkujemy na osobową relację,
jaka powstaje pomiędzy człowiekiem w podeszłym wieku a personelem medycznym – lekarzem. Jest ona bardziej optymistyczna i otwarta na wprowadzenie zmian
niewiążących się z nakładami finansowymi, wymaga jedynie otwarcia się człowieka na człowieka, chęci zawiązania międzyludzkiej więzi, stworzenia humanistycznego podejścia, o którym pisał Antoni Kępiński [6].
Relacja ta zależy od jej uczestników i ma niebagatelne
znaczenie dla podejmowanego procesu leczenia czy podejmowania działań profilaktycznych.
W pierwszej kolejności przedstawimy wielowymiarowy obraz starości podkreślając jego istotność, ponieważ
wspomniana wielowymiarowość wskazuje nie tylko na
złożoność procesu starzenia się, ale także na jego indywidualność. Następnie odniesiemy się do kontaktu człowieka starego z lekarzem.

Wielowymiarowość starości
Starość można rozpatrywać z perspektywy trzech wymiarów: organicznego (biologicznego), psychologicznego czy społecznego [7]. Pierwszy z wymienionych dotyczy stanu somatycznego osób starszych. Drugi wiąże się
z następstwami zmian organicznych dla psychicznego
funkcjonowania człowieka starego, a ostatni sprowadza
się do pytania o miejsce i rolę osoby starej w społeczeństwie.
Analizując wymiar organiczny koncentrujemy się na
zmianach, jakie zachodzą w obrębie ludzkiego ciała.
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Można rzec, iż w rozważaniach oscylujemy wokół paradygmatu biomedycznego, który dotyczy wyłącznie
aspektów biologicznych związanych z poszczególnymi
częściami ciała. Ujęcie to całkowicie pomija inne nie-biologiczne procesy zachodzące w organizmie [8].
Poznanie wymiaru biologicznego jest istotne, jednak
stanowi tylko fragment złożonego procesu starzenia się
człowieka. W przypadku omawianego wymiaru łatwo
dostrzegamy zmiany pierwotne, czyli te nieuchronne. Są
widoczne i zgodne z procesem życia człowieka. Są wynikiem stopniowego zaniku tkanek i narządów i w efekcie obniżają sprawność organizmu.
W przypadku wymiaru psychicznego (psychologicznego) odwołujemy się do następstw organicznych dla
psychicznego funkcjonowania osoby. Dochodzi tu do
holistycznego oglądu starości uwzględniającego znaczenie innych, pozabiologicznych czynników. Spojrzenie to
łączy paradygmat medyczny z bio-psycho-społecznym.
Zmiany w organizmie człowieka czasem stanowiąc
splot niekorzystnych czynników (np. wielochorobowość, zaburzenia funkcjonowania psychicznego) rzutują
na jego funkcjonowanie. Pamiętać jednak należy o ich
zróżnicowanym wpływie. U wielu osób nie występują
zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym.
W wymiarze społecznym starość rozpatrywana jest
z perspektywy ról społecznych, jakie społeczeństwo
przypisuje osobom będącym w podeszłym wieku. Maria Susułowska [9] analizując sytuację człowieka starego wskazuje na stosunek, jaki społeczeństwo ujawnia
wobec tej grupy osób. Autorka pisze „Człowiek ma tyle
lat, na ile pozwala mu nastawienie społeczeństwa i otoczenia”[9]. Podkreśla zatem, iż funkcjonowanie osób
starych jest uzależnione od stosunku, jaki wobec nich
prezentuje społeczeństwo. Nie jest to prosta zależność
wynikająca ze zmian, jakie zachodzą w starzejącym
się organizmie, ale wszystkich relacji, jakie powstają
na gruncie społecznym. Anna Gałdowa [10] zauważa:
„(...) ludzie starzy, poddani presji społecznej wizji starości, przestają nie tylko widzieć miejsce dla siebie, ale
również rezygnują z egzystencjalnego wymiaru odpowiedzialności. Skoncentrowani na sobie, na własnych
fizycznych i psychicznych dolegliwościach, pozwalają
uczynić z siebie przedmiot opiekuńczych działań, przestają czuć się odpowiedzialni także tam, gdzie jest to
i możliwe, i pożądane. Taka postawa nie tylko sprzyja
degradacji fizycznej i psychicznej. Potwierdza ono wtórnie „prawdziwość” społecznej wizji starości.”
Stereotypy starości wzmacniają tendencję do uproszczeń, często przejaskrawiając różnice między ludźmi
starymi a społeczeństwem [11]. Ludzie starzy, podobnie jak inne grupy społeczne, mogą podlegać procesowi wtórnej stygmatyzacji, kiedy osoba próbuje sprostać
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4
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schematowi, który nakłada na nią społeczeństwo, „wpisać się w rolę” (np. człowieka cierpiącego, nieszczęśliwego, osamotnionego, wyizolowanego, biernego)
[12]. Brak zmiany w tym zakresie prowadzić może „do
zmniejszenia prestiżu wieku podeszłego, usprawiedliwiania nierówności społecznych, jak również prowadzenia niewystarczających lub pozornych zbiorowych działań na rzecz ludzi starych”[11].
Zmiana myślenia o starości ma podkreślać równorzędność i wartościowość każdej fazy życia człowieka – pisze Ewa Strupińska-Thor [13]. Owa zmiana nie dokona
się szybko, wymaga czasu i „doświadczania” starości,
ale także, jak dodaje Mieczysław Gałuszka [14] „nobilitacji starości w systemie edukacji, kulturze i mediach.”

Komunikacja i kontakt z pacjentem
Antoni Kępiński [6] w swoich pracach zauważał, że
właściwa postawa wobec pacjenta jest najistotniejszym
momentem postępowania medycznego wpływającym
zarówno na sam efekt, jak i całe leczenie. Kluczową zatem kwestią w kontakcie z pacjentem jest podejście lekarza, sposób traktowania pacjenta, chęć porozumienia
się z nim, komunikacji. Jeśli lekarz nawiąże z pacjentem
prawidłową komunikację, zaistnieje między nimi relacja
terapeutyczna i możliwe będzie dążenie do wspólnego
celu. Søren Ventegodt [15] akcentował, iż każdy kontakt
z pacjentem powinien być terapeutyczny, bowiem wpływa na to, w jaki sposób pacjent pojmuje życie i chorobę,
przyczynia się do jego odpowiedzialności za swoje zdrowie i jego jakość. Opieka medyczna nad człowiekiem
starym nie istnieje bez relacji terapeutycznej. Każdą relację, a w szczególności tę analizowaną powinno cechować zaufanie, empatia i akceptacja.
Komunikacja jest tym samym „narzędziem” pracy, jak
każde inne, którego stosowania lekarz jest w stanie się
nauczyć [16] i jest w stanie ją doskonalić. Krystyna de
Walden-Gałuszko [17] wskazuje, że dobra komunikacja
z pacjentem stanowi o jakości sprawowanej wobec niego opieki. Komunikacja z pacjentem wpływa na:
• kompletność wywiadu klinicznego, a także trafność diagnozy,
• reakcje pacjenta wobec zaproponowanego leczenia,
• zrozumienie pacjenta i jego współpracę [18] oraz
jego zadowolenie.
Obecność lekarza zawsze była i pozostanie istotna dla
każdego chorego. Twierdzenie to należy odnieść – po
pierwsze – do fachowej wiedzy lekarza, której pacjent
zwykle nie posiada, a której w sytuacji medycznej potrzebuje. Po drugie natomiast, obecność lekarza przy
chorym ma charakter „reakcji przeniesieniowej” polegaGERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4

jącej na postrzeganiu lekarza jako rodzica zajmującego
się swoim dzieckiem [19].
Można mówić o wielu modelach kontaktu lekarza
z pacjentem. Jednym z bardziej popularnych jest model opracowany przez Thomasa S. Szasza i Marca H.
Hollendera [20]. Autorzy wskazują na zmiany modelu podejścia do pacjenta w sytuacji poprawy jego stanu zdrowia czy jego zaangażowania w proces leczenia.
Porównują je do procesu wychowania, w którym rodzic
zmienia swoje zachowanie wobec dorastającego dziecka nabywającego wiedzy i doświadczenia istotnego
w funkcjonowaniu społecznym. Każdy ze wskazanych
modeli relacji jest odpowiedni w określonych okolicznościach. Autorzy wymieniają trzy modele różniące się
zaangażowaniem zarówno pacjenta, jak i lekarza.
• Aktywność-bierność – lekarz jest stroną aktywną,
natomiast pacjent jest całkowicie podporządkowany, bierny.
• Kierowanie-współpraca – zgłaszając się do lekarza chory przypisuje mu pozycję osoby posiadającej władzę i kompetencje. Związane jest to nie
tylko z „reakcją przeniesienia”, lecz także z tym,
że lekarz posiada wiedzę na temat procesów zachodzących w organizmie pacjenta, której on sam
nie posiada. W omawianym modelu obie strony są
„aktywne”, jednak jest to aktywność niejako narzucona pacjentowi. Oczekuje się od niego wykonywania i przestrzegania zaleceń.
• Współuczestnictwo – zaangażowanie w leczenie
przynosi obopólną satysfakcję. Ten model preferowany jest przez pacjentów, którzy, z różnych
przyczyn, chcą przynajmniej częściowo sami się
sobą zająć, decydować o sobie. Program terapii
jest w znacznej mierze realizowany przez samego
pacjenta, a lekarz pomaga pacjentowi pomóc sobie
samemu.
W większości „zawieranych” relacji lekarza z pacjentem najbardziej zalecany jest ten ostatni – akcentujący
podmiotowość i autonomię pacjenta. Otwiera on przestrzeń, w której mogą być najpełniej realizowane działania terapeutyczne i „zawieszona” nad nimi komunikacja – słuchanie, mówienie, odpowiednie reagowanie
na potrzeby pacjenta. W przypadku osób starych jest on
najbardziej korzystny i możliwy do osiągnięcia, zwłaszcza jeśli pozostają one zainteresowane współpracą z lekarzem, świadome ważności swojego wkładu i udziału
w relację.
Warto w tym miejscu wspomnieć o „społecznej
sprawności językowej” [21], którą powinien posiadać
lekarz. Polega ona na umiejętności dostosowania własnych środków językowych do możliwości odbiorcy
(jego umiejętności językowych, sprawności umysłowej,
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potrzeb aktualnej sytuacji). Ivan Lichter [22] upatrywał
przyczynę złej relacji lekarz-pacjent w słabych umiejętnościach komunikacyjnych lekarza. Komunikacja oznacza słuchanie, rozmawianie, udzielanie rad, wyjaśnianie,
a także rozsądne podejście do problemów konkretnej
osoby. Na wyższym poziomie komunikacja oznacza
dzielenie się emocjami, darzenie zaufaniem [22]. Jest to
umiejętność, którą lekarz możne posiadać, ale też którą możne wykształcać i doskonalić, aby lepiej spełniać
swoje zawodowe zadania.

Relacja lekarz-pacjent w podeszłym wieku
Okres starości obfituje w wiele problemów, wśród
których jednym z ważniejszych jest samotność. Spotykając się z lekarzem człowiek stary oczekuje od niego
zainteresowania i wsłuchania się w jego życiowe wspomnienia. Upatruje w osobie lekarza eksperta, ale i kogoś
bliskiego. Podchodzi do niego z zaufaniem i szacunkiem
[23]. Antoni Kępiński [24] tak opisywał efekt owego
spotkania: „Człowiek stary nie czuje się już tak niepotrzebny, gdyż zainteresowanie słuchającego wskazuje
na to, że jego doświadczenia życiowe mogą się komuś
przydać. (…) Starając się wejść w świat wspomnień
swego sędziwego pacjenta, lekarz tym samym jakby go
odmładza, co nie jest bez znaczenia dla jego samopoczucia psychicznego, a nawet fizycznego”.
Niekiedy kontakt z pacjentem w podeszłym wieku jest
utrudniony ze względu na ograniczenia narzucone procesem starzenia (np. utrata słuchu, wzroku, niezborność
ruchowa itp.) lub wycofującą postawę, rezygnację z życia. Takiego pacjenta należy traktować bardzo indywidualnie, mając na uwadze zróżnicowany wpływ zarówno biologicznych, jak i psychicznych oznak starości.
W relacji lekarza z pacjentem można mówić o trzech
grupach chorych w różny sposób w nią zaangażowanych:
• chory współpracujący – to pacjent zdający sobie
sprawę, że on i lekarz posiadają wspólny cel – wyleczenie. Stosuje się on do wszystkich zaleceń lekarza i sygnalizuje mu zauważone podczas terapii
objawy.
• chory bierny – nie jest zainteresowany i zaangażowany we współdziałanie. Ogranicza się do zażywania leków czy udziału w zabiegach leczniczych.
• chory niewspółpracujący – choremu wydaje się, że
wie najlepiej, co jest dla niego dobre, jakie leki ma
zażywać. Ta grupa najczęściej stawia opór wobec
zaleceń lekarza [25].
Najbardziej pożądana przez lekarza wydaje się być
grupa pierwsza, która jest uznawana za najbardziej korzystną w leczeniu i najbardziej optymalną. Postawę tę
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kształtuje jednak wiele czynników, które związane są
zarówno z osobowością wskazanych podmiotów, jak
również z doświadczeniem z wcześniejszych kontaktów ze służbą zdrowia. Zadaniem lekarza, którego celem
jest „pozyskanie” pacjenta do współpracy, jest podjęcie życzliwego kontaktu i spokojne objaśnianie sytuacji
zdrowotnej chorego.
W kontakcie z lekarzem człowiek stary liczy na cierpliwość i wyrozumiałość. Wejście pacjenta do gabinetu powinno być poprzedzone pogodnym, spojrzeniem
i życzliwym przywitaniem. Ma to swoje uzasadnienie
chociażby w funkcjonowaniu u każdego człowieka fenomenu neuronów lustrzanych, które mogą być uaktywnianie drogą podprogową. Neurony lustrzane umożliwiają
odzwierciedlenie stanu psychicznego i lepsze podejście
do samej wizyty u lekarza [26]. Pozytywne nastawienie
lekarza będzie podświadomie odebrane przez pacjenta
i może zostać odzwierciedlone przez niego. W trakcie
rozmowy lekarz powinien podtrzymywać kontakt wzrokowy, mówić wyraźnie, konkretyzować wypowiedzi pacjenta. Zalecenia natomiast wyjaśnić i starannie zapisać
[27]. Szczególnie istotne są sytuacje badania, w których
lekarz powinien objaśniać, co robi. Komentarz uzasadnia i profesjonalizuje dotyk lekarza [28]. Może się zdarzyć, iż pierwszej wizycie pacjenta towarzyszyć będzie
nieśmiałość, cisza, brak werbalnego kontaktu. Kolejne
wizyty przekonają pacjenta do osoby lekarza, ośmielą do
zadawania pytań. Trzeba to uszanować.
W czasach kultu młodego ciała nie jest łatwo pokazać
objawy starości lub starzenia się. Często osoby starsze
wstydzą się zaniedbania swojego ciała, a także deformacji, która na tym ciele się znajduje. Kobiety przeżywają
znacznie bardziej presję kultu piękna i młodości – „właściwie nie wolno im się starzeć”. Inaczej jest z mężczyznami – są bardziej odporni wobec tej presji [28].
Pacjent oczekuje miłej i pogodnej atmosfery generującej poczucie bezpieczeństwa. Przywoływany już
Kępiński [24] nazywał ją atmosferą „macierzyńskiego
ciepła”. Poczucie bezpieczeństwa tworzy się między
innymi z upływem czasu, który poświęcany jest na wizytę. Pacjenci geriatryczni wymagają czasu na rozmowę
i zaangażowanie w rozwiązanie problemu. Jeśli spotkaniu w gabinecie towarzyszy pośpiech, zniecierpliwienie
przybiera to formę nihilizmu terapeutycznego i ageismu [5]. „Czas poświęcony ludziom starym nigdy nie
jest stracony dla lekarza; nieczęsto może on skorzystać
z innych okazji – tyle, co z kontaktu z chorym. A dla
człowieka starego jest nieraz jedyną osobą, która chce
go zrozumieć i która jest mu naprawdę życzliwa; dzięki niej wraca nieraz utracona chęć życia. Obowiązkiem
lekarza zaś jest bronić życia, choćby już nawet obiektywnie niewiele możliwości zostało”[24]. W literaturze
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4
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wskazuje się, iż spotkaniu ze starym pacjentem często
towarzyszy rozmowa w stylu baby talk, która polega na
zmianie tonacji i struktury wypowiedzi na bardziej melodyczne i uproszczone (np. zdrobnienia). Baby talk pozornie wskazuje na indywidualizację kontaktu, uwzględnianie potrzeb pacjenta. Jest to komunikowanie poprzez
pryzmat społecznego stereotypu. Baby talk to również
manieryzm paternalizmu, który pozornie ułatwia kontakt
z pacjentem i pozbawia człowieka autonomii w decydowaniu o leczeniu nadając mu pasywną rolę w relacji
z lekarzem. Konsekwencją jest obustronne niezadowolenie z kontaktu [27]. Protekcjonalne zwracanie się do
osób starszych może przyczynić się do obniżenia ich samooceny. Osoba wówczas postrzega swoje kompetencje
jako niższe i w taki sposób odpowiada partnerowi interakcji [29]. Starsi pacjenci w wielu przypadkach postrzegani są przez personel medyczny jako trudni. Lekarze
wskazują, iż podczas leczenia starych pacjentów towarzyszy im bezsilność, frustracja, a niekiedy i złość.
Wielkich lekarzy, jak pisał Kazimierz Imieliński [30]
cechowała nie tylko rozległa wiedza, umiejętności techniczne i doświadczenie w leczeniu, ale przede wszystkim właściwe podejście do człowieka chorego, wymagającego opieki medycznej, wnikania w jego życie, ujmowania go w całej złożoności.
Człowiek w starszym wieku oczekuje od lekarza troski i współczucia. Petroniusz już w pierwszym wieku
naszej ery napisał: „Nikt nie ufa lekarzowi, który nie
rozumie bólu” [31]. Uczestnicy kongresu medycyny hipokratesowej odbywającym się w 1953 roku w Evian
stwierdzili, że z dorobku Hipokratesa wynika jedno:
„lekarzowi nie wolno być tylko technicznym opiekunem zdrowia jednostki i społeczeństwa, ponieważ minie
się ze swym powołaniem, jeśli nie będzie się kierować
również wskazaniami moralnymi hipokratesowej przysięgi”[32]. Sytuacja pomagania wymaga zaufania i szacunku wobec drugiego człowieka. Klimat ten budujemy
wówczas, kiedy szanujemy granice człowieka [28].
Osoby starsze oczekują od lekarza szacunku, poszanowania ich podmiotowości i godności. Według teologii chrześcijańskiej, każda osoba bez względu na wiek,
sprawność czy niepełnosprawność, jest kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym, posiada godność świadomego, wolnego i twórczego podmiotu. Lekarz ma służyć
życiu na wszelkich jego etapach, „zwłaszcza w momentach słabości i choroby” [14]. Przejawem poszanowania
godności i podmiotowości jest informowanie pacjenta
o stanie zdrowia, planowanych i podejmowanych procedurach terapeutycznych, rzetelne i dokładne ich wykonywanie z zachowaniem fundamentalnych zasad postępowania medycznego.

GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4

Człowiek stary, czując się podmiotem w relacji, szybciej będzie współdziałał z lekarzem dążąc do wspólnie
wyznaczonego celu, jakim jest zwalczanie chorób, łagodzenie schorzeń przewlekłych, przedłużanie życia czy
poprawy jego jakości, a w końcu i umierania [33].

Zakończenie
„(…) czymże jest starość? Jeśli nie umrzemy młodo,
każdy musi się zestarzeć, taka kolej rzeczy” [7].
Jedną z płaszczyzn, na której powinny dokonać się
zmiany w opiece zdrowotnej odnoszącej się do osób
starszych jest organizacja procesu kształcenia i realizacja treści pozwalających nie tylko nabyć rzetelne przygotowanie do pracy w zawodzie lekarza, ale również
tych potrzebnych do kontaktu z drugim człowiekiem.
Studenci kierunków medycznych powinni poznać organiczny, psychiczny i społeczny wymiar procesu starzenia się. Zaakcentowania wymaga także cały blok przedmiotów psychologicznych, które dają szansę podnieść
jakość relacji z pacjentem. Relacja pomiędzy leczącym
a leczonym zakłada altruizm i wartości humanistyczne, a pośród nich konieczne jest istnienie troski i opiekuńczości [34]. Przywoływany już Kępiński [6] pisał:
„Studenta medycyny trzeba uczyć w czasie ćwiczeń, co
ma widzieć pod mikroskopem lub badając chorego, nie
wymaga natomiast nauki poznanie, czy chory jest smutny, wesoły, zalękniony itp.” To jednak wymaga czasu,
chęci i zainteresowania ze strony leczącego, wykształcenia w sobie subtelności uczuciowej niezwykle istotnej
w kontakcie z chorym. Obserwując kształcenie lekarzy
nie można całkowicie wskazać na braki w programach
studiów przedmiotów akcentujących komunikację czy
relację z pacjentem. Jednak widoczny jest ich niedosyt
i duże ograniczenie godzinowe, a w związku z tym i poruszanych treści. Warto jednak docenić powolne, ale zachodzące zmiany i zaznaczyć jak mówi stare porzekadło
„kropla drąży skałę”.
Do kontaktu z pacjentem w podeszłym wieku potrzeba profesjonalistów, ludzi zarażających wewnętrznym
uśmiechem. Odpowiednia postawa osób zajmujących się
ludźmi starszymi, zmiana nastawienia do leczenia seniorów – zapowiada sukces [13].
Drugą płaszczyzną, w obszarze której powinny zaistnieć zmiany jest organizacja placówek opieki zdrowotnej dla osób starszych. Sukces w leczeniu chorób uwidaczniający się wydłużaniem ludzkiego życia możliwy
jest dzięki lepszej opiece medycznej. „Wszystkie badania nad hierarchią wartości ludzi starych wykazują,
że najważniejszym dobrem jest dla nich zdrowie. Znajduje się ono zwykle na pierwszym miejscu, czasem na
drugim, jeżeli nad zdrowie własne badani przekładają
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szczęście swoich dzieci. W każdym razie są to zwykle
dwie naczelne wartości” [9]. Nie można zatem u schyłku życia zaprzestać wysiłku i ograniczyć opiekę wobec
tych, o których zabiegało się wcześniej. Praktyki przywoływane przez Celię Hall [35] dotyczące dyskryminacji ludzi starszych przez lekarzy Wielkiej Brytanii nie
powinny mieć miejsca. Utrzymywanie, a w niektórych
przypadkach poprawianie zdrowia w starości prowadzi
do odciążania społeczeństwa i poszerza krąg osób przydatnych ze względu na swoją wiedzę, doświadczenie życiowe [33].
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W zdecydowanie większym zakresie należy przygotowywać ludzi do starości zarówno ich starości, jak i starości innych. Podejmowanie działalności profilaktycznej i geragogicznej na wszystkich poziomach oświaty
publicznej, w zakładach pracy, poradniach i w mediach
pozwoli ukształtować pozytywne wzorce zdrowej i aktywnej starości [36].
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Streszczenie
Celem referatu jest pokazanie statusu osoby starszej podczas przesłuchań, ponieważ często padają ofiarami przestępstw.
Przesłuchanie osoby starszej wiąże się z potrzebą zrozumienia oraz wypracowania specjalnej metodyki przesłuchania.
Omówiony zostanie katalog przestępstw, w których ofiarami są osoby starsze. W referacie omówione zostaną podstawowe
metody przesłuchań uznane w kryminalistyce. Przeanalizowane zostaną czynniki, które wpływają na ocenę osoby przesłuchiwanej np. wiek, rola społeczna, atrakcyjność wyglądu. W następnej części opisane zostaną wnioski oraz podsumowanie
dotychczas używanych metod oraz kryteria wiarygodności zeznań świadków. (Gerontol Pol 2016, 24, 297-302)
Słowa kluczowe: przesłuchanie, przestępstwo, świadek, osoba starsza, kryminalistyka, seniorzy, przemoc, przestępczość
Abstract
Elderly people are often victims of crime, thus it is very important to recognize their status during their hearings. An elderly person’s hearing requires deep understanding and patience from an interrogator. They also need to be proceeded
in optimised conditions. In the following paper, we have shown a set of crimes, in which elderly people are most common
victims. We discussed basic methods of interrogation recognized in criminology. We analysed factors influencing an assessment of the person being interviewed like age, social role or an attractive appearance. At the end we presented conlusions
and summarized methods and witnesses’ testimony, credibility and assessment criteria. (Gerontol Pol 2016, 24, 297-302)
Key words: interrogation, hearing, crime, fitness, elderly person, criminology, seniors, violence, criminality

Wprowadzenie
Osoby starsze i wykluczone społecznie, są narażone
w większym stopniu na wiktymizację. Marginalizacja
osób starszych jest niezwykle istotnym problemem, ponieważ jest ona niejednokrotnie główną przyczyną stawania się przez seniorów ofiarami przestępstw. Wiek
ofiary oraz wykluczenie społeczne zwiększa ryzyko
wiktymizacji pierwotnej. Wiąże się to z koniecznością
ich częstej współpracy z organami ścigania. Metodyka
prowadzenia przesłuchania, powinna być dostosowana
indywidualnie do osoby, jej statusu, poziomu rozwoju emocjonalnego i intelektualnego. Niedostosowanie
metody oraz osoby prowadzącej przesłuchanie do cech
charakterystycznych osoby przesłuchiwanej, wiąże się
nieraz z koniecznością ponownego kontaktu z organami
ścigania w celu uzupełniania protokołu. Spotkania osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym podczas kolejnych przesłuchań powodują narastanie frustracji. Poczucie niezrozumienia powoduje niechęć do następnych
kontaktów z policją. Metoda prowadzenia przesłuchania
powinna być odpowiednio dostosowana, a osoba prowadząca przesłuchanie powinna znać zachowania typowe
dla określonej grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz problemy, z jakimi spotyka się na co dzień.
Konieczność dostosowywania metod ma na celu przyspieszenie postępowania, a także zapobieżenie odczucia
pogłębiania różnic społecznych.

Problematyka wykluczenia społecznego
Wykluczenie społeczne, marginalizacja, wyobcowanie, nieprzystosowanie. Trafiałek uznaje, że są to
różne określenia dotyczące tego samego zjawiska
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określającego pozbawienie jednostki lub grupy społecznej podstawowych gwarancji socjalnych, takich jak
dostęp do dóbr, usług, rynku pracy oraz ograniczenie
podstawowych praw do uczestnictwa w życiu społecznym [1]. Wykluczenie społeczne może mieć podłoże
ekonomiczne, kulturowe lub statusowe. Może być wynikiem nałożenia na siebie różnych czynników i zachowań, a także jedynie skutkiem ułomności lub dysfunkcji
jednostki prowadzących do wypchnięcia poza granice
społeczeństwa. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Pentor [2] w 2006 r. dotyczącym wykluczenia
społecznego, wynika, że Polacy wykluczenie społeczne kojarzą z wygnaniem, izolacją jednostki, brakiem
akceptacji społeczeństwa, a także brakiem możliwości
korzystania z życia społecznego. Według raportu najczęstszymi determinantami wykluczenia społecznego
było ubóstwo, alkoholizm i narkomania oraz choroby psychiczne. Podziały społeczeństwa, które można
coraz częściej obserwować, w życiu codziennym są
jednym z czynników powodujących wypchnięcie grupy
społecznej, lub jednostki poza granice życia społecznego
[3]. W województwach uwidocznione jest zróżnicowanie ze względu na dostęp do rynku pracy, możliwości
edukacyjnych, a także osobistego rozwoju. Wykluczenie
może objawiać się różnych wymiarach. Marginalizcja
narasta ze względu na różnice statusu ekonomicznego,
dostępu do edukacji, a także dogodności technologicznych. Ubóstwo i niski status ekonomiczny uniemożliwiają korzystanie z życia społecznego, które kojarzy się
z wszechobecnym pieniądzem. Rozpowszechnienie edukacji ma na celu ujednolicenie społeczeństwa, niestety
mimo wielkich starań nadal widoczne są różnice pomiędzy poziomem nauki w miastach i wsiach. Należy zwrócić uwagę na kwestię osób starszych, których zgodnie
z badaniem Pentoru w 2006 r. już było istotnym problemem. Zgodnie z odpowiedziami aż 16 % respondentów
uważa, że starość jest czynnikiem wykluczającym społecznie najczęściej obserwowanym w ich najbliższym
otoczeniu. Wykluczenie cyfrowe i informacyjne dotyka
przede wszystkim seniorów, którzy nie mają szerokiego dostępu do technologii, a co za tym idzie informacji. Zgodnie z raportem GUS [4] dotyczącego długości
trwania życia w Polsce w 2013 r. przeciętna długość życia po II Wojnie Światowej wynosiła u mężczyzn średnio 56 lat, a u kobiet 62 lata. W roku 2013 r. średnia długość życia mężczyzn wyniosła 73,4 lata, w przypadku
kobiet wiek ten wynosi średnio 82 lata. Większa długość
życia powoduje powstanie grupy społecznej seniorów,
którzy są zmuszeni odnaleźć się w świecie, którym rządzi pieniądz i technologia.
Różnice międzypokoleniowe mają istotny wpływ na
pogłębianie się izolacji osób starych. Narastają trudności
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w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi, a także wnukami
posługujących się internetową nowomową. Ciekawym
porównaniem do kwestii związanych z problemem izolacji społecznej w Polsce są ludzie pochodzący z Ameryki Południowej oraz Afryki, którzy uznają starszyznę
za źródło plemiennej wiedzy. Starszyzna jest szanowana, ponieważ zajmuje się dbaniem o sprawy(tkanie materiałów, praca wytwórcza), którymi nie zajmują się osoby będące w pełni sił. Seniorzy nie są wykluczani z życia grupy społecznej, lecz zostaje im przypisana nowa
rola, dzięki której uczestniczą w życiu socjalnym. Brak
intensywnych zmian związanych z postępem technologicznym tej społeczności, ułatwia adaptację do aktualnych warunków.
Przyczyną marginalizacji osób starszych jest również
niedobór instytucji takich jak klub seniora czy uniwersytet trzeciego wieku. W większych miastach występują
tego rodzaju instytucje, jednak na wsi zajęć aktywizujących osoby starsze jest dużo mniej. W miastach problemem jest słabo upowszechniona informacja o działalności instytucji socjalizujących seniorów, a także sposób
ich popularyzacji (ogłoszenia znajdują się w Internecie)
Problemem jest też brak świadomości o potrzebach istnienia tego typu instytucji na wsi. Seniorzy zostają wykluczeni z życia społecznego, lecz potrzeba socjalizacji
seniorów jest widoczna.
Wysokość emerytury nie zapewnia także możliwości
podróżowania oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych, co jest ważnym elementem życia społecznego. Zapadanie na choroby wieku starczego powoduje pewnego
rodzaju niepełnosprawność, która jest jednym z czynników powstawania zjawiska marginalizacji.
Przyczyną powstawania podziału społecznego powinno się doszukiwać także w rosnącej liczbie osób będących na rynku pracy. Osoby starsze są w gorszej sytuacji
przez wzgląd na mniejszą mobilność, słabszą kondycję
zdrowotną, trudności z nauką nowych języków i umiejętności, a także trudności z przyswajaniem nowych
technologii. Sukcesywne zastępowanie osób starszych
na stanowiskach pracy jest powodem pojawiania się
u nich uczucia zagubienia. Trudności w odnalezieniu
się w nowych warunkach rynku pracy powoduje często
tworzenie bariery wśród seniorów, którzy nieraz wykonywali zawód wiele lat w jednym zakładzie pracy.

Przestępstwa wymierzone przeciwko osobom
starszym
Starość jest jednym z etapów życia każdego gatunku.
Powszechnie wiadomo, że jest to nieunikniony okres.
Mity i legendy o średniowiecznych alchemikach usiłujących stworzyć eliksir życia czy też odnaleźć fontannę
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młodości towarzyszą ludzkości od wieków. Proces starzenia się jest nieodwracalny i ciągły. Polega na stopniowym zanikaniu funkcji poznawczych, osłabieniu
pamięci, słuchu, a także zmniejszaniu rezerwy witalnej
narządów wewnętrznych, która skutkuje zachwianiem
równowagi wewnątrzustrojowej. Zgodnie z granicami wytyczonymi przez WHO ( Światową Organizację
Zdrowia) proces starzenia się dzieli się na etapy1:
– wiek podeszły (60-74 rok życia)
– wiek starczy (75-90 rok życia)
– wiek sędziwy (90 rok życia i więcej)
Starość kojarzy się z osłabieniem organizmu, chorobą, inwalidztwem, dlatego też osoby starsze są często
odsuwane na margines życia społecznego, co wiąże się
z samotnością. Osoby samotne, starsze, słabsze są potencjalnymi ofiarami przestępstwa. Hans von Hentig jeden
z ojców wiktymologii [5] wskazywał wiek jako jeden
z czynników wyboru osoby na ofiarę przestępstwa.
Dokonał klasyfikacji pięciu podstawowych grup ryzyka:
– ze względu na wiek ( osoby młode i osoby stare)
– płeć ( kobiety)
– osoby upośledzone,
– niesprawni i ociężali umysłowo,
– imigranci i przedstawiciele mniejszości narodowych [6].
Ciężko określić definicję przemocy wobec osób starszych. Należy podzielić na podstawowe rodzaje: fizyczną, psychiczną i ekonomiczną. Na potrzeby artykułu
przyjęto poniższe definicje przemocy, które szerzej
omówione zostaną w dalszej części artykułu. Przemocą
fizyczną jest każde intencjonalne naruszenie nietykalności osobistej, które może zostać popełnione przez działanie lub zaniechanie działania. Przemocą psychiczną jest
intencjonalne wykorzystanie wyższego statusu w celu
umniejszenia godności osobistej drugiego człowieka.
Osoby starsze często padają ofiarami przestępstw przez
wzgląd na życie w odosobnieniu – niejednokrotnie nie
będąc świadomym faktu, że stały się ofiarami przestępstwa. Dobór ofiary jest generowany ze względu na upośledzenie, fizyczne, osłabienie fizyczne, spowolnienie
reakcji, a także utrudniony kontakt z organami ścigania
[6]. Panuje przekonanie, że osoby starsze posiadają nagromadzone, podczas życia przedmioty wartościowe,
i pieniądze trzymają ukryte w skrytkach w domu. Izolacja oraz osłabienie fizyczne, a także posiadanie dóbr
materialnych czynią ze starszych osób ofiary w pierwszej kolejności. Katalog przestępstw popełnianych na
osobach starszych jest bardzo szeroki, jednak brak jest
badań i informacji na ten temat ze względu na wysoki
1
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wskaźnik nieujawnionych incydentów. Zgodnie z M.
Halicką przemoc wobec osób w wieku podeszłym objawia się w działaniach o charakterze nadużyć, a także
poprzez zaniedbanie [7]. Przestępczość wobec osób starych przybiera różne formy [8]:
– przemoc psychiczna,
– przemoc fizyczna,
– przemoc ekonomiczna,
– przemoc seksualna,
– zaniedbania.
Przemocą zgodnie ze słownikiem języka polskiego
jest przewaga wykorzystywana w celu narzucenia komuś swojej woli, wymuszenia czegoś na kimś. Przemoc
może przybierać formę fizyczną i psychiczną. Fizyczna
przemoc jest zachowaniem mającym na celu uszkodzenie ciała, poprzez popychanie, szarpanie, bicie, duszenie. Przemocą psychiczną jest natomiast zachowanie
intencjonalne godzące w godność drugiego człowieka. Słowne, lub niewerbalne groźby użycia siły wobec
osoby, przeciwko której są skierowane [9]. Objawia się
m.in. groźbami, przymusem, szantażem emocjonalnym,
krzykiem, a także wyzwiskami. Ograniczanie dostępu
do środków finansowych oraz stwarzanie warunków,
które nie zaspakajają podstawowych życiowych potrzeb
są przejawami zachowań nacechowanych przemocą
ekonomiczną. Zmuszanie do zachowań i kontaktów seksualnych są oznakami przemocy seksualnej [10]. Często
ludzie starsi nie posiadają wystarczającej wiedzy, czym
jest przemoc, nie interpretują właściwie niektórych zachowań przemocowych, co wiąże się nierozerwalnie
z brakiem kontaktu z odpowiednimi instytucjami. Osoba
starsza nieraz potrzebuje pomocy związanej z wykonywaniem podstawowych czynności, ponieważ jej samodzielność się zmniejsza z biegiem czasu. Sprawcami
przestępstw skierowanych przeciwko seniorom często są
osoby najbliższe, a także osoby świadczące profesjonalną opiekę [7]. Powodem takiego zachowania może być
przemęczenie, stres związany z pracą zawodową, a następnie z opieką. Często osoby będące wcześniej ofiarami przemocy stają się katami.
Osoby starsze przez izolację oraz rzadki kontakt z najbliższą rodziną są grupą docelową przestępców dokonujących kradzieży sposobem „na wnuczka”. Przestępcom
wydaje się, że osoby starsze przez wzgląd na otrzymywane świadczenia oraz oszczędności gromadzone przez
życie mają wysoki poziom statusu ekonomicznego.
Metoda polega na wykonaniu telefonu do osoby starszej oraz poinformowaniu jej o problemie, np. wypadku samochodowym, w którym rzekomy „wnuczek” jest
sprawcą. Zazwyczaj w takiej sytuacji sprawca podaje się

http://www.starszaosoba.pl/2013/11/starosc-wedug-who.html dostęp online, [10.04.2016 r.]
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za policjanta, poszkodowanego lub znajomego rodziny.
Następnym krokiem jest zaproponowanie fikcyjnego
układu z poszkodowanym. „Kolega” lub „osoba poszkodowana” zgłasza się pod wskazany przez seniora adres
i otrzymuje pieniądze na naprawienie szkody. Osoba
starsza, niemająca bieżącego kontaktu z rodziną, dowiaduje się dopiero po upływie dłuższego czasu o tym,
że padła ofiarą wyłudzenia. Izolacja i odosobnienie
powoduje pogłębienie granic oraz osłabienie trudnej sytuacji ludzi starych. Rozwój technologii, a także zmiany
w funkcjonowaniu w świecie, który nieustannie się rozwija, powodują uczucie zagubienia. W reakcji na postępujące zmiany opierają się na długoletnim doświadczeniu oraz wiedzy życiowej, co nie zawsze zabezpiecza
przed niebezpieczeństwem. Osobowość osób starszych
zmienia się wraz z wiekiem. Pojawia się niechęć do
zmian, nowości, zmiany poglądów, co nieraz utrudnia
pracę organów ścigania.

Przesłuchania osób w podeszłym wieku –
cechy wybrane
Przesłuchanie świadka jest niewątpliwie jedną z najtrudniejszych czynności procesowych. Przesłuchaniem
nazywa się swoistą rozmowę dwustronną podlegającą
przepisom postępowania karnego oraz taktyki kryminalistycznej, mającą na celu ustalenie prawdy obiektywnej
[11]. Przesłuchujący powinien posiadać specjalistyczną wiedzę, dotyczącą pozyskiwania informacji, a także wypracowane cechy charakteru, ułatwiające kontakt
z drugą osobą. Niestety, dobór osoby prowadzącej rzadko jest dokonywany przez pryzmat jej uwarunkowań
oraz cech charakteru. Za jedyny przykład można uznać
praktykę prowadzenia przesłuchania dotyczącego przestępstw seksualnych przez osobę tej samej płci co pokrzywdzony. Celem tej reguły jest stworzenie atmosfery
ułatwiającej złożenie zeznania.

Cele i wybrane zasady prowadzenia
przesłuchania
Przesłuchanie jest ważnym elementem śledztwa mającym na celu wykrycie sprawcy przestępstwa. Wydawałoby się, że z faktu na powszechność tej czynności
metodyka powinna być perfekcyjnie opracowana przez
organy ścigania, jednak poprzez lata praktyki nieco zaniedbano jej rozwój. Podstawowym celem przesłuchania
jest dostarczenie przez świadka jak największej liczby
prawdziwych informacji na temat zdarzenia, które miało miejsce. Wrażenie jest najprostszą reakcją organizmu
na oddziałujący bodziec, natomiast spostrzeżenie jest
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 3

procesem mającym na celu odzwierciedlenie zbioru
otaczających nas obiektów i ich cech wpływających na
zmysły. Postrzeganie opiera się na wszystkich zmysłach: wzrok, słuch, węch, dotyk i smak [12]. Wszystkie bodźce docierające do nas w granicach poznania
zmysłów są rejestrowane, natomiast nie wszystkie ostatecznie zostają zapamiętane. Zależnie od bardziej lub
mniej rozwiniętego zmysłu wzroku lub słuchu, świadek
zapamiętuje w inny sposób cechy widzianego człowieka czy przedmiotu. Zgodnie z art. 171. § 1. Kodeksu
postępowania karnego „osobie przesłuchiwanej należy
umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach
określonych celem danej czynności, a dopiero następnie
można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia,
wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi [13]”. Czynność,
jaką jest przesłuchanie świadka należy prowadzić zgodnie z jej wytyczonymi etapami. Pierwszą fazą jest przeprowadzenie czynności wstępnych, czyli wykonanie
formalnych procedur związanych z zebraniem danych
osobowych oraz pouczeniem o odpowiedzialności. Etap
drugi nazywany zapoznawczo-orientacyjnym polega na
swobodnej wypowiedzi świadka co do wspomnienia zajścia, którego dotyczy dochodzenie, a zadaniem przesłuchującego jest zadawanie ogólnych pytań oraz stworzenie komfortowej atmosfery.
W przypadku osoby starszej, zeznanie składane przed
młodym policjantem może tworzyć sytuację, w której
obydwoje będą czuć się niekomfortowo. Oczywiście nie
jest to zasadą, lecz istnieje duże prawdopodobieństwo
wystąpienia takiej sytuacji. Młoda osoba może odczuwać zniecierpliwienie, które jest niejako przypisane młodemu wiekowi. Senior może oceniać przesłuchującego
niezgodnie z jego kompetencjami, ale przez pryzmat
wiedzy życiowej i doświadczenia, co może odbić się negatywnie na jakości pozyskanych informacji.
W przypadku seniora, etap zapoznawczo – orientacyjny jest niezwykle ważny, i powinien być stosunkowo
wydłużony. Uspokojenie osoby starszej, pozwala uzyskać lepsze rezultaty niż w przypadku dużego napięcia
i stresu. Przesłuchujący ma czas na zapoznanie się z zeznającym, aby prawidłowo ocenić jego zdolności świadczenia. W etapie zeznania swobodnego starsza osoba,
może mieć problem z przypomnieniem sobie szczegółów dotyczących zdarzenia, a także tracić wątek. Rola
osoby prowadzącej polega na cierpliwym słuchaniu,
ponieważ próby przypomnienia mogą skończyć się zasugerowaniem odpowiedzi świadkowi [14]. Następnie
należy skupić się na zadawaniu pytań szczegółowych
oraz czynnościach kończących badanie(weryfikacja zeznania) [15].
Przesłuchanie osoby starszej w charakterze świadka,
podejrzanego lub ofiary przestępstwa wiąże się z ko-
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niecznością zapewnienia jej komfortu. Przesłuchanie
powinno odbyć się we wczesnych godzinach rannych,
a także w jak najmniejszym odstępie czasu od momentu
zdarzenia [16]. Dostosowanie do indywidualnych cech
osoby przesłuchiwanej, jest bardzo ważnym elementem,
prowadzenia przesłuchania, ponieważ to właśnie od sposobu kierowania rozmowy, i umiejętności zadawania
odpowiednich pytań zależy jakość pozyskanych informacji. Świadek jest osobowym źródłem dowodowym,
dostarczającym środek dowodowy, jakim są zeznania
dotyczące konkretnego zdarzenia [17]. Samo przesłuchanie świadka jest czynnością procesową mającą na
celu pozyskanie informacji o osobach, miejscach, zjawiskach i zdarzeniach [18]. Przesłuchanie świadka odgrywa bardzo ważną rolę w prowadzeniu postępowania,
ponieważ informacje, pozyskane w jego trakcie, często
stają się ogniwem łączącym informacje na temat zdarzenia, a także uzupełniają łańcuch przyczynowo skutkowy.
Przestrzeganie reguł oraz taktyki prowadzenia przesłuchania, a także indywidualne podejście do świadka (i
jego możliwości postrzegania) powoduje powstanie relacji prawdziwej, cennej dla prowadzonego postępowania.
Indywidualne podejście do świadka determinuje prawidłową klasyfikację grupową świadka. Istnieje wiele
kryteriów podziałów świadków. Dokonywać klasyfikacji należy pamiętając o tym, że są to cechy zmienne,
należy dokonywać jej chwilowo uzależniając od efektu
i zamierzonego celu przesłuchania. Aby nie zapętlić się
w sztywnej klasyfikacji, należy kierować się kryteriami
związanymi, z prowadzoną sprawą ( świadek pokrzywdzony, świadek związany z oskarżonym, lub inny świadek) lub w zależności od wieku, rozwoju oraz wiedzy
życiowej osoby przesłuchiwanej [14]. Przesłuchanie
świadka nie powinno zamykać się w sztywnych ramach,
przez wzgląd na występowanie różnych typów osobowości, poziomu inteligencji, czy wiedzy życiowej, a także rodzaju zaangażowania w sprawę [14].
Starzenie się jest naturalnym cyklem, w którym często
występują pewne procesy mogące mieć wpływ na formowanie zeznań. Przebieg tworzenia zeznań wiąże się
z postrzeganiem otoczenia, a zgodnie z T. Hanauskiem
zmiany akomodacji oka mogą pojawić się już w wieku
50 lat, zmniejsza się wrażliwość widzenia kolorów. Po
65 roku życia zauważamy również dostrzegalny spadek
funkcjonowania narządu słuchu[14]. Obydwie cechy
odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu przesłuchania.
Umysł człowieka starszego koncentruje się bardziej na
zadaniach przed nim postawionych, niż na cechach otoczenia. Często w przypadku niedosłyszenia fragmentu
wypowiedzi umysł „dopowiada” brakujący fragment,
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bazując na zdobytym doświadczeniu życiowym. Prowadzenie przesłuchania osoby starszej narażone jest na
pułapki związane z wyżej wymienionymi cechami ludzkiej starości. Jedną z głównych zasad przesłuchania jest
doprowadzenie go do celu, nie sugerując odpowiedzi
świadkowi. Art. 171 § 4. k.p.k. [13] stanowi: nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej treść odpowiedzi. Sugestią dla świadka może być
sposób formułowania treści pytania, ale także intonacja
głosu lub zmiana w mimice twarzy przesłuchującego.
W przypadku osoby starej, powtarzanie pytań mających
na celu, przypomnieć fragment zdarzenia, może zasugerować właściwą odpowiedź. Niemożność przypomnienia sobie wspominanego zdarzenia, może doprowadzić
do rozbudzenia irytacji i niepewności związanej z przesłuchaniem, czego następstwem będzie niechęć do kolejnych kontaktów z organami ścigania. Etap starości
nierozerwalnie wiąże się z pogorszeniem układów odpowiadających za zapamiętywanie. Zmniejszenie zdolności przyswajania nowych informacji oraz zapominanie
faktów i zdarzeń zapamiętanych najpóźniej [14].

Uwagi końcowe
Izolacja społeczna, ograniczone kontakty z rodziną,
a także problemy zdrowotne, są powodem, dla którego
osoby starsze padają ofiarami przestępstw. Brak dopracowanej metodyki dotyczącej kontaktów osób starszych
z organami ścigania jest poważnym problemem. Niewystarczająca ilość metod dotyczących kontaktów seniorów z organami ścigania oraz ich niedopasowanie do
okoliczności i warunków koniecznych do przesłuchania
osoby starszej jest nieraz powodem tworzenia się niechęci do takich kontaktów. Nadużycia wobec nich często nie są zgłaszane i dla tego jest brak szczegółowych
informacji na ten temat. Osoby starsze niektóre zachowania związane z przemocą fizyczną, psychiczną czy
ekonomiczną traktują jako zachowania mieszczące się
w granicach ludzkiego postępowania. Nieświadomość
sytuacji, w jakiej się znajdują jest powodem braku kontaktu z odpowiednimi instytucjami. Upowszechnienie
dobrych praktyk podczas przesłuchań seniorów, podwyższy zaufanie i liczbę kontaktów osób starszych
z organami ścigania, spowoduje ukazanie prawdziwych
granic przestępczości wobec seniorów, a także załagodzi
pogłębianie się granic wykluczenia społecznego.
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Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania torasemidu
w leczeniu niewydolnoœci serca w populacji pacjentów
geriatrycznych
The benefits of using torsemide in elderly patients with
congestive heart failure
Sylwia Płusa, Katarzyna Mądra-Gackowska, Wojciech Ziółkowski
Katedra i Klinika Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy

Streszczenie
Niewydolność serca jest jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji i rehospitalizacji u pacjentów w starszym wieku.
Diuretyki pętlowe pozostają metodą z wyboru w leczeniu zastoinowej niewydolności serca. W poniższym artykule przedstawiono badania wskazujące, że torasemid może być skuteczniejszym i bezpieczniejszym lekiem niż furosemid w populacji
pacjentów geriatrycznych. (Gerontol Pol 2016, 24, 303-306)
Słowa kluczowe: niewydolność serca, leczenie moczopędne, diuretyki pętlowe, torasemid

Abstract
Heart failure is the commonest reason for hospitalisation and readmission among older adults. Loop diuretics remain the
first-line treatment for congestive heart failure. This paper presents that torsemide may be more efficacious and safer than
furosemide in elderly patients. (Gerontol Pol 2016, 24, 303-306)
Key words: heart failure, diuretic therapy, loop diuretics, torsemide

Wprowadzenie
Niewydolność serca pozostaje jednym z największych
problemów współczesnej medycyny. Szacuje się, że
w Polsce niewydolność serca jest odpowiedzialna za
blisko 38 tysięcy zgonów rocznie, co stanowi aż 22%
zgonów mieszczących się w kategorii zgonów z przyczyn-sercowo naczyniowych [1].
Z zestawienia danych o orzekaniu niewydolności
serca jako przyczyny zgonu na przestrzeni lat wynika,
że współczynnik ten zwiększył się od 1990 r. dwuipółkrotnie, tj. z ok. 9% w 1990 r. do ok. 22% w 2013 roku
[1]. Wzrost liczby chorych z niewydolnością serca, jaki
obecnie jest obserwowany w większości oddziałów kardiologicznych, jak i oddziałów internistycznych wiąże
się z jednej strony ze zwiększoną ilością skutecznych
interwencji u chorych z chorobą niedokrwienną serca,
z drugiej zaś ze starzeniem się społeczeństwa i zwiększającym się odsetkiem pacjentów powyżej 80 roku

życia. Wiek jest istotnym czynnikiem predykcyjnym
śmiertelności w niewydolności serca w ciągu 30 dni oraz
w ciągu roku [2], a u osób starszych leczenie tej choroby jest często utrudnione przez schorzenia towarzyszące
[3]. Do najczęstszych schorzeń współtowarzyszących,
które mogą utrudniać leczenie niewydolności serca u pacjentów w podeszłym wieku, zalicza się: niewydolność
nerek, niedokrwistość, przewlekłe choroby płuc, depresja, choroby zwyrodnieniowe stawów, zaburzenia neurologiczne oraz zaburzenia odżywiania.
Znaczącym problemem w tej grupie chorych jest także wysoki odsetek rehospitalizacji związanych z chorobą
podstawową i okresami jej zaostrzenia. Wśród pacjentów hospitalizowanych i wypisanych z z rozpoznaniem
niewydolności serca w grupie osób powyżej 70 roku życia, odsetek chorych powracających do szpitala w ciągu
90 dni sięga 22% [3]. Większość hospitalizacji z powodu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca wiąże
się z objawami przewodnienia i zdecydowana większość
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pacjentów jest wówczas leczona diuretykami pętlowymi
w formie dożylnej.
Sama hospitalizacja z powodu niewydolności serca
jest niekorzystnym zwrotem w progresji i negatywnym
czynnikiem rokowniczym dla przebiegu i śmiertelności [4] w tym schorzeniu. Charakterystyczny przebieg
choroby znakomicie zilustrowali w swoim opracowaniu
Murray i wsp. [5], wskazując na zawsze niepewny wynik leczenia kolejnych zaostrzeń, a w wypadku powodzenia terapii niepełny powrót do stanu wyjściowego.

Wytyczne leczenia niewydolności serca
a wiek pacjenta
Leczenie niewydolności serca obejmuje nie tylko farmakoterapię i metody mechanicznego wspomagania pracy serca jako pompy, ale również kontrolę czynników
ryzyka, właściwą edukację pacjenta i jego najbliższego
otoczenia, a także stosowanie zaleceń dietetycznych
i modyfikację stylu życia. Do najistotniejszych zaleceń
pozafarmakologicznych mogących wpłynąć na poprawę
jakości życia, złagodzenie objawów oraz zmniejszenie
częstości powtórnych hospitalizacji zalicza się ograniczenie spożywania sodu (do 2000 mg/dobę) oraz utrzymywanie reżimu płynowego. Całkowita ilość przyjmowanych płynów może wahać się w zależności od stopnia
zaawansowania choroby i obecności schorzeń towarzyszących, a także indywidualnej reakcji chorego na wprowadzenie ograniczenia przyjmowania płynów.
Farmakoterapia w niewydolności serca osób w wieku
podeszłym nie odbiega w założeniu od ogólnych wytycznych populacyjnych. Należy jednak zwrócić uwagę
na wciąż ograniczoną ilość badań klinicznych, w których brano pod uwagę jedynie osoby starsze. Przeciwnie- osoby w wieku podeszłym są zwykle wykluczane
z prób klinicznych, głównie z uwagi na niewydolność
narządową czy obecność chorób towarzyszących.
Do leków, których stosowanie w niewydolności serca
uznaje się za obligatoryjne [6] zaliczane są betablokery,
inhibitory ACE ( lub ARB - w przypadku nietolerancji
inhibitora ACE), antagoniści aldosteronu ( u wszystkich
po zawale serca, u osób z niewydolnością serca o innej
etiopatogenezie- od III klasy wg NYHA) oraz leki moczopędne w dawce zależnej od aktualnej retencji płynów.
W ramach bazy danych Cochrane dokonano przeglądu dowodów z prób klinicznych, w których oceniano
stosowanie diuretyków w niewydolności serca. Metaanalizą objęto łącznie 14 prób klinicznych, w których
udział wzięło 525 pacjentów. W 7 badaniach skuteczność diuretyków kontrolowano względem placebo, a w
7 porównywano z innymi lekami (inhibitorami ACE,
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digoksyną). Dane dotyczące umieralności były dostępne
z 3 prób klinicznych z udziałem 202 uczestników. Wykazano, że leczenie diuretykami wiązało się ze zmniejszeniem umieralności [ryzyko względne (HR, hazard
ratio) = 0,24; 95% przedział ufności (CI, confidence
interval): 0,07–0,83; p = 0,02], zmniejszeniem częstości hospitalizacji z powodu NS (HR = 0,07; 95% CI:
0,01–0,52; p = 0,01) oraz poprawą ogólnej wydolności
fizycznej [7]. W leczeniu niewydolności serca preferowane są diuretyki pętlowe. W przypadku opornych
obrzęków zalecane jest zwiększenie dawki diuretyku pętlowego, a przy braku efektu zmiana furosemidu na torasemid, dodanie lub zwiększenie dawki antagonisty aldosteronu lub dołączenie leku tiazydowego. W przypadku
opornych obrzęków diuretyki pętlowe można stosować
w skojarzeniu (zazwyczaj czasowo) z diuretykami tiazydowymi ze względu na synergistyczne działanie.

Zastosowanie torasemidu w leczeniu
niewydolności serca u osób w podeszłym
wieku
Torasemid stanowi pochodną sulfonylomocznika,
która wywiera działanie moczopędne poprzez zahamowanie Na+/K+/2Cl- transportera w obrębie odcinka
grubościennego ramienia wstępującego w pętli nefronu.Z uwagi na miejsce swojego działaniu określany
jest mianem diuretyku pętlowego. Torasemid wykazuje działanie cztery razy silniejsze od furosemidu. Po
podaniu doustnym dostępność biologiczna leku wynosi
około 80%, efekt pierwszego przejścia przez wątrobę
jest niewielki, a czas stężenia maksymalnego (tmax) wynosi 1–2 godziny. Działanie moczopędne pojawia się 1
godzinę po podaniu doustnym oraz 10 minut po podaniu dożylnym i trwa 6–8 godzin. Lek wiąże się w 99%
z białkami osocza, czas półtrwania wynosi średnio 3–4
godziny, a w 80% jest metabolizowany w wątrobie
(biologiczny okres półtrwania zwiększa się jedynie nieznacznie w niewydolności nerek)[8]. Poza klasycznym
działaniem moczopędnym torasemidu, wykazuje on
również aktywność jako antagonista receptorów aldosteronowych, a także jako wazodylatant [8]. Efekt naczyniorozszerzający w nerkach polega na zwiększeniu przepływu krwi, filtracji kłębuszkowej oraz wtórnie- dodatkowemu zwiększeniu diurezy.
Bezpośredniego porównania dwóch stosowanych
obecnie diuretyków pętlowych dokonano w badaniu
Torasemid in Congestive Heart Failure Study (TORIC).
Badanie to potwierdziło wysoką skuteczność i bezpieczeństwo stosowania torasemidu u chorych z niewydolnością serca. Śmiertelność była znacząco niższa w grupie przyjmującej torasemid (n = 17, 2,2%) w porówna-
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niu do grupy pacjentów przyjmujących furosemid lub
inne diuretyki(n = 27, 4,5%) (p < 0,05). Poprawa wydolności fizycznej i jakości życia, definiowana jako przejście do niższej klasy niewydolności serca wg NYHA
była obserwowana u większej grupy chorych przyjmujących torasemid (n = 356, 45,8%) niż wśród tych, którzy otrzymywali furosemid lub inne diuretyki (n = 223,
37,2%) (p = 0,00017). W grupie chorych otrzymujących torasemid znacząco rzadziej dochodziło również
do znaczącego spadku poziomu potasu w surowicy krwi
(n = 95, 12,9%) niż w konkurencyjnej grupie chorych(n = 102, 17,9%) (p = 0,013) [9]. Zmniejszone ryzyko
hipokaliemii wynika bezpośredniego z działania przeciwaldosteronowego, którego efektem jest niewspółmiernie niskie wydalanie potasu z moczem w stosunku
do wysokiej natriurezy u osób z prawidłową funkcją
nerek oraz u chorych z obniżoną filtracją kłębuszkową.
Torasemid jest także lekiem neutralnym metabolicznie
zarówno wobec gospodarki lipidowej, jak i węglowodanowej [10,11].
Niedocenianym i rzadko branym pod uwagę przez
lekarzy schorzeniem jest nietrzymanie moczu o różnej
etiologii u chorych w populacji geriatrycznej. Nasilenie
problemu po zastosowaniu leków o silnym działaniu
diuretycznym powoduje nierzadko okresowe przerwanie przyjmowania leków w obawie przed niekontrolowanym oddawaniem moczu, a nawet całkowite zaprzestanie terapii. W obliczu powyższych faktów godne
uwagi jest, że pacjenci przyjmujący torasemid istotnie
rzadziej zgłaszali uczucie nagłego parcia na mocz (1,66
dla grupy torasemidu vs 2,00 dla grupy furosemidu;
p < 0,0001). Z tego powodu chorzy z grupy torasemidu
podawali istotnie mniejsze ograniczenie codziennej aktywności życiowej (p = 0,005) [12].

305

Przytoczone uprzednio dane o rehospitalizacjach chorych z niewydolnością serca nabierają szczególnego
znaczenia w populacji chorych geriatrycznych, u których każdy pobyt w szpitalu wiąże się ze znaczącym
ryzykiem śmiertelności, głównie w przebiegu zakażeń
wewnątrzszpitalnych. W projekcie Murraya i wsp. oceniono wpływ torasemidu i furosemidu na hospitalizacje
pacjentów z niewydolnością serca [10]. Uczestniczyło w nim 234 chorych w klasie czynnościowej NYHA
wynoszącej średnio: 2,8 w grupie torasemidu oraz 2,6
w grupie furosemidu. U pacjentów stosujących torasemid odnotowano istotnie mniej hospitalizacji z powodu
zaostrzenia niewydolności serca (p < 0,01) oraz hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych (p = 0,03) niż
u przyjmujących furosemid . Torasemid doprowadził do
zmniejszenia ryzyka hospitalizacji z powodu zaostrzenia
niewydolności serca o 60% (p < 0,01) oraz redukcji ryzyka hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych
o 34% (p < 0,02). Chorzy w grupie torasemidu w porównaniu z grupą furosemidu mieli istotnie krótszy czas
hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca
(p = 0,02) oraz nieistotnie krótszy czas pobytu w szpitalu z przyczyn sercowo-naczyniowych (p = 0,06).
W kontekście powyższych danych wynikających
z analizy przeprowadzonych badań klinicznych oraz metanaliz uzasadniony wydaje się wybór torasemidu jako
preferowanego diuretyku pętlowego u chorych z niewydolnością serca w populacji pacjentów geriatrycznych.
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Osoby starsze jako konsumenci reklam
Older people as consumers of advertisements
Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Katedra Prawa Cywilnego – Zakład Prawa Handlowego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

Streszczenie
W polskiej rzeczywistości gospodarczej reklama stała się wszechobecna. Relacje prawne między konsumentami a zleceniodawcami reklam są przedmiotem wielu publikacji naukowych. Do tej pory nie wyodrębniono specyficznego zespołu
odbiorców reklam – osób starszych. Łatwowierność, bezkrytyczny stosunek do przekazu reklamowego powoduje, że osoby
takie są lubianymi przez sprzedawców konsumentami drogich przedmiotów. Często korzystają z oferowanych za pomocą
reklam promocji i zniżek. Korzystają z tego instytucje parabankowe proponujące na przykład usługi kredytowe. Powstaje
problem, jak powinny wyglądać relacje między zlecającym reklamę produktów a osobą starszą jako konsumentem. (Gerontol Pol 2016, 24, 307-311)
Słowa kluczowe: reklama, klient, konsument, produkt, społeczeństwo, starość, sprzedaż

Abstract
In the Polish economic realities advertising has become ubiquitous. The legal relationship between consumers and advertising principals are the subject of numerous scientific publications. So far, a specific group of advertisement recipients
– the elderly has not been dealt with. Credulity and uncritical attitude toward advertisements make such people likeable
consumers by the sellers of expensive objects. They often use promotions and discounts offered by advertisements. Such
a situation is used by the financial institutions proposing, for example, credit services. What should the relationship between the party which commissions advertising of the products and an older person as a consumer look like? This is the
problem which arises. (Gerontol Pol 2016, 24, 307-311)
Key words: advertisement, customer, consumer, product, people, old age, sale

Wstęp
Współcześnie mamy do czynienia z wszechobecnością
reklamy. Wzrasta liczba produktów i usług dostarczanych
przez przedsiębiorców, dysponujących różnorodnymi
metodami sprzedaży i marketingu. Metody te stosowane
są wobec coraz liczniejszej grupy konsumentów. Znaczące są tu formy sprzedaży poprzez magazyny wysyłkowe,
sklepy samoobsługowe, zakupy przez Internet. Prowadzi
to do eliminacji sprzedawcy jako informatora o danym
produkcie, a główne miejsce zajmuje przekaz reklamowy,
dlatego znaczenie przekazu reklamowego stale wzrasta.
Przeprowadzając analizę reklam emitowanych w ciągu
ostatnich lat, stwierdzić należy, że znaczna część z nich
skierowana jest do konsumentów, którymi są osoby starsze. Osoby starsze stanowią coraz liczniejszą grupę klientów. Ta grupa konsumencka dysponuje wolnym czasem,

który może przeznaczyć na konsumpcję różnorodnych
produktów i usług. Dysponuje zazwyczaj również stałym
źródłem dochodu. Reklamodawcy i sprzedawcy towarów
i usług doskonale wiedzą, że aby skutecznie sprzedawać
im produkty i usługi, trzeba zrozumieć na czym polega
ich motywacja, potrzeby oraz styl życia. Do tego kręgu
odbiorców kierowane są reklamy produktów mających
przedłużyć młodość. Są to przede wszystkim kosmetyki
i farmaceutyki. Do ludzi starszych kierowane są również
reklamy drogich przedmiotów np. zestawy garnków, pościeli wełnianych, urządzeń domowych (odkurzacze,
nawilżacze powietrza). Osoby starsze zapraszane są na
specjalnie organizowane pokazy, na których sprzedawane są różne „cudowne” produkty „w bardzo okazyjnych
cenach”. Pojawiają się też reklamy instytucji parabankowych proponujące starszym ludziom pożyczki, ubezpieczenia czy usługi kredytowe.
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W związku z powyższym powstaje problem natury
psychologicznej, socjologicznej i prawnej, jak powinny
wyglądać relacje pomiędzy zlecającym reklamę produktów a osobą starszą jako konsumentem. Jakie występują
zagrożenia ze strony reklamy dla starszych konsumentów, czy obowiązujące przepisy prawne zapewniają takim konsumentom stosowną ochronę przed nadużyciami
ze strony reklamodawcy. Jak osoby starsze przedstawiane są w reklamie? Celem artykułu jest próba odpowiedzi
na postawione powyżej pytania poprzez dokonanie analizy reklam skierowanych do osób starszych oraz sposobu przedstawiania starości w reklamach.

Analiza prezentowania osób starszych
w reklamie
Reklama to ważny element życia społecznego. Reklama, jako jedna z form komunikacji, bierze czynny udział
w symbolicznej interakcji, czyli w ustalaniu i rozpowszechnianiu symboli, kodów kulturowych, scenariuszy zachowań, norm w wyznaczaniu obowiązujących
trendów, sposobów reagowania i postrzegania. Powyższe rozumienie reklamy pozwala na poparcie założenia
o zależności między sposobem prezentowania osób starszych w reklamie a ich społecznym odbiorem Starość
postrzegana jest w dzisiejszym społeczeństwie w kategorii braków i niedostatków zdrowia, urody, sił, pieniędzy, niezależności i właśnie te deficyty wykorzystywane
są przez twórców reklam.
Stosunek do starości nigdy nie był jednoznaczny.
Ulegał on zmianom w zależności od miejsca i czasu.
Współcześnie dominuje kult młodości. Ludzie starzy
traktowani są jako dodatek do współczesnego i nowoczesnego życia ludzi pięknych i młodych. Ludzie starsi
sami często nie chcą i nie potrafią zaakceptować swojej starości. Szukają sposobów na jej zamaskowanie,
ucieczkę od niej, niejednokrotnie popadając w różnego
rodzaju pułapki. Z perspektywy indywidualnej największe problemy związane ze starzeniem się to ograniczenie
sprawności ruchowej, wzrost dolegliwości zdrowotnych,
spadek sprawności intelektualnej, poczucie dyskomfortu, związane ze zmianą pełnionych ról społecznych,
wzrost stopnia zależności od innych, zmiany zachodzące
w wyglądzie zewnętrznym oraz samotność.
Natomiast przekazy reklamowe są skonstruowane
w taki sposób, żeby wywierać wpływ na odbiorcę także
przez tworzenie z nim więzi opartej na zrozumieniu i zaufaniu. Odbiorca zaufa reklamie, jeżeli będzie ona dla
niego zrozumiała, czytelna i pozwoli mu zidentyfikować
się z obrazem rzeczywistości zawartym w komunikacie.
Osoby starsze traktowane są jako podstawowa grupa
docelowa głównie przez reklamodawców związanych
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4

z branżą farmaceutyczną i kosmetyczną. Zwłaszcza starsze kobiety są grupą docelową wielu firm kosmetycznych, oferujących preparaty przeciwzmarszczkowe i odmładzające. W reklamach kosmetyków coraz częściej
wykorzystywane są wizerunki znanych aktorek. Bohaterowie reklam kremów przeciwzmarszczkowych są przeciwieństwem stereotypowych, zaniedbanych, starszych
ludzi, którzy nie mogą się podobać ani nie zwracają na
siebie uwagi. Takie reklamy skierowane są do seniorów
i mają tworzyć przekonania, że warto dbać o ciało bez
względu na swój wiek. W kampaniach reklamowych kosmetyków stosowany jest styl, w którym głównymi bohaterkami reklam zostają coraz częściej kobiety dojrzałe
i atrakcyjne. Odgrywają w nich rolę atrakcyjne kobiety
w starszym wieku, a przekazywane przez nie w reklamach wartości to zazwyczaj atrakcyjność, elegancja,
pewność siebie oraz otwartość na nowe doświadczenia.
Osoby starsze oglądając reklamę chcą wyglądać tak
pięknie, jak osoba reklamująca dany produkt. Dlatego
decydują się na jego zakup, ale czy upragniony efekt zostanie osiągnięty? Wygląd osoby prezentującej produkt
reklamowy to głównie zasługa dzisiejszej techniki, a nie
samego produktu.
Kolejną branżą, która zwraca uwagę na osoby starsze
jest branża farmaceutyczna. Starsze kobiety stają się
grupą docelową produktów przeznaczonych do łagodzenia objawów towarzyszących menopauzie. Ponieważ
proces ten spotyka kobiety w wieku zaawansowanym to
właśnie one stają się głównymi odbiorcami tych reklam.
Chcąc zwiększyć wiarygodność przekazu także osoby
pojawiające się w reklamach takich środków są osobami dojrzałymi. Wizerunek osób starszych wykorzystywany jest zwłaszcza w reklamach preparatów przeznaczonych do leczenia dolegliwości łączonych najczęściej
z wiekiem dojrzałym i zaawansowanym takich, jak: bóle
stawów, spadek sprawności umysłowej oraz problemy
z układem trawiennym.
Kolejnym produktem kierowanym do osób starszych
są szybkie pożyczki i kredyty, produkty ubezpieczeniowe reklamowane przez instytucje parabankowe. Są to reklamy informacyjne, wykorzystujące w swoich treściach
postać osób starszych. W przypadku usług bankowych
stosuje się pozytywny wizerunek znanych starszych
osób. Osoby takie kojarzą się z wiedzą, którą nagromadziły przez lata swojego życia oraz z doświadczeniem,
które w czasie jego trwania nabyły. Jeśli ludzie starsi decydują się korzystać z takich usług, to również odbiorca
przekazu reklamowego powinien skorzystać z ich doświadczenia i podążyć za ich przykładem.
Osoby starsze są zazwyczaj solidnymi i sumiennymi
konsumentami. Są jednocześnie klientami podatnymi
na manipulację, która stosowana jest przez twórców re-
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klam. Starszej osobie trudno byłoby uwierzyć, że ktoś
chce ją oszukać albo wprowadzić w błąd. Przykładem
jest tu reklama funduszu proponującego ludziom starszym tak zwaną odwróconą hipotekę, a przez to zapewnienie wypłaty comiesięcznych środków finansowych
dożywotnio. Jednak w rzeczywistości kwoty, które osoba może uzyskać, są tak skalkulowane, żeby w ciągu
lat pozostałych do śmierci wypłacić mu najwyżej jedną
trzecią obecnej wartości mieszkania. We wrześniu 2013
roku UOKiK wszczął dwa postępowania. Pierwsze przeciwko spółce akcyjnej Fundusz Hipoteczny Dom, która
zajmuje się reklamą renty hipotecznej. Drugie postępowanie wszczęto przeciwko współpracującej z nią spółce komandytowo–akcyjnej Fundusz Hipoteczny Dom,
z którą seniorzy zawierają umowy renty hipotecznej.
UOKiK zakwestionował reklamę renty hipotecznej na
stronie internetowej Funduszu. Oferty tego typu kierowane są do osób starszych, które w zamian za przeniesienie prawa własności mieszkania otrzymują świadczenie pieniężne, wypłacane najczęściej co miesiąc, wraz
z możliwością dożywotniego pozostania w dotychczas
zamieszkałym lokalu. Będąca przedmiotem drugiego
postępowania UOKiK spółka komandytowo–akcyjna
Fundusz Hipoteczny Dom zastrzegała, że gdy jej klient
chce, aby ktoś u niego zamieszkał, w każdym przypadku
musi uzyskać pisemną zgodę przedsiębiorcy. Tymczasem, zgodnie z prawem osoba mająca służebność mieszkania nie potrzebuje niczyjej zgody na wprowadzenie
się małżonka, małoletniego dziecka oraz innej osoby,
którą utrzymuje albo jest mu potrzebna przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Urząd ukarał spółkę Fundusz Hipoteczny Dom łączną kwotą 43 464 zł. Fundusz
zapowiedział zaprzestanie obu praktyk niezgodnych
z prawem.
Powstaje problem, czy łatwowierność i bezkrytyczny
stosunek do przekazu reklamowego osób starszych jest
wykorzystywany przez twórców reklam. Seniorzy stają
się łatwym łupem dla oszustów, którzy w perfidny sposób wykorzystują ich łatwowierność, czy też nieznajomość przepisów. Oszuści bardzo często wykorzystują
zły stan zdrowia starszych osób, ich samotność i naiwność i oferują im np. „rozgrzewające koce wykonane
z innowacyjnych materiałów, po których znikną wszelkie dolegliwości reumatyczne”. Warte kilkadziesiąt złotych tkaniny sprzedawane są podczas specjalnych pokazów nawet za kilkaset złotych. Często w systemie ratalnym, na niekorzystnych warunkach. Sprzedawane są
im magiczne garnki i cudowne urządzenia do masażu po
cenach kilkukrotnie wyższych od rynkowych.
Kary za ukrywanie handlowego celu pokazów nałożył UOKiK na powiązane ze sobą osobowo spółki:
Eco-Vital i Mat-Medic. Według Urzędu, obie wprowa-
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dzają w błąd konsumentów, zapraszając ich na imprezy
i nie informując, że chodzi na nich o sprzedaże. Eco-Vital i Mat-Medic to spółki z Poznania, w Krajowym
Rejestrze Sądowym pomiędzy nimi istnieją powiązania
osobowe, pierwsza oferuje sprzęt do gotowania, druga
urządzenia paramedyczne, tzw. rezonatory biofotonowe.
Obie prowadzą sprzedaż na licznych pokazach w całej
Polsce, zapraszając niemal wyłącznie osoby starsze i zawierając podczas nich umowy z konsumentami. Według
UOKiK postępowanie wykazało, że Eco-Vital zachęcała
do udziału w poczęstunkach, spotkaniach, warsztatach
kulinarnych, występach gwiazd, bez podawania informacji, że chodzi o sprzedaż. Nie było ich m.in. na rozdawanych biletach, a pracownicy byli szkoleni tak, by
skupiać się na niekomercyjnych aspektach spotkania.
„W ocenie UOKiK spółka Eco-Vital naruszyła zbiorowe
interesy konsumentów: nie ujawniała handlowego celu
prezentacji i nienależycie informowała konsumentów
o ich uprawnieniach”. Nakazał zaniechania niedozwolonych praktyk i nałożył na przedsiębiorcę blisko 650
tys. zł kary. W przypadku Mat-Medic, UOKiK podał,
że jej telemarketerzy, by ukryć fakt, że w rzeczywistości chodzi o sprzedaż produktów, przedstawiali się jako
przedstawiciele poradni diagnostycznej Mat-Medic
i zapraszali na refundowane badania. W tej samej formie prowadzone były pokazy: sale oznaczano tablicami informującymi o badaniach, a handlowcy, nierzadko
przebrani w lekarskie fartuchy, przedstawiali się jako
konsultanci medyczni. Niezgodnie z prawdą zapewniali
także o refundacji zakupów z UE, NFZ lub instytutu medycznego. Według Urzędu, Mat-Medic naruszył zbiorowe interesy konsumentów m.in. poprzez ukrywanie
handlowego celu spotkania. Urząd nakazał zaniechania
niedozwolonych praktyk z rygorem natychmiastowego
wykonania i nałożył ponad 250 tys. zł kary finansowej.
To właśnie osoby starsze są najczęściej wprowadzane w błąd przez nieuczciwych sprzedawców. Starsi ludzie namawiani są na zakup drogich produktów, zmianę operatora telefonicznego, czy też telewizyjnego. Tu
jako przykład można wskazać telefoniczną sprzedaż
usług telekomunikacyjnych. Wprowadzanie w błąd
klientów, szczególnie osób starszych, jest bardzo powszechną praktyką przy sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Z takimi praktykami mamy do czynienia
przede wszystkim przy sprzedaży na odległość lub poza
lokalem przedsiębiorstwa, na przykład w domu klienta.
Klasyczne „podszywanie się” polega na twierdzeniu, że
dzwoni się z innej firmy niż w rzeczywistości, podczas
gdy w rzeczywistości telefon sprzedażowy jest wykonywany z innej firmy. Działania takie stanowią przykład
nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadzających
konsumentów w błąd. Sposobów wprowadzania w błąd
GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 4
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związany z podszywaniem się pod innych operatorów
jest kilka, można przykładowo wskazać: używanie nazwy kojarzącej się z dawnym operatorem publicznym,
sugerowanie takiej nazwy, niepodawanie nazwy w ogóle bądź podawanie jej w sposób bardzo szybki, niewyraźny, niezrozumiały szczególnie dla osób w podeszłym
wieku, twierdzenie, że dzwoni się, aby obniżyć abonament. Przykładowo, wskazać można jak przedstawiciele
spółki PTS (wcześniej Telekomunikacja Dzień Dobry)
sugerowali, że reprezentują dotychczasowego operatora i proponowali konsumentom przedłużenie umowy na
korzystniejszych warunkach. W rzeczywistości oferowali kontrakt z nowym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. UOKiK nakazał zaniechania tych praktyk i nałożył
kary w łącznej wysokości ponad 350 tys. zł
Niektórzy przedsiębiorcy wykorzystują zaufanie starszych osób, stosując promocje wprowadzające konsumenta w błąd, co do rzeczywistych właściwości oferowanego towaru. Mamy wtedy do czynienia z reklamą
wprowadzającą w błąd. Art. 16 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.), wynika, że aby postawić zarzut czynu
nieuczciwej konkurencji, reklama musi wypełniać dwie
przesłanki. Po pierwsze musi wprowadzać w błąd, co
oznacza, że reklama wywołuje u konsumenta niezgodne
z rzeczywistym stanem rzeczy wyobrażenie o produkcie.
Drugą przesłanką jest wpłynięcie przez reklamę zawierającą błąd na decyzję, co do nabycia towaru lub usługi.
Powyższe przesłanki muszą być spełnione jednocześnie.
Reklama wprowadza w błąd, jeśli na jej podstawie konsument nabywa nieprawdziwe wyobrażenie odnośnie
danego towaru lub usługi. Wprowadzenie w błąd powoduje rozbieżność pomiędzy rzeczywistymi cechami
towaru, a jego wyobrażeniami u konsumenta. Informacje przekazywane w reklamie mogą być prawdziwe lub
nieprawdziwe, ale w zależności od sposobu ich przedstawienia mogą one wywołać u konsumenta mylne wyobrażenia o reklamowanym towarze. Aby postawić zarzut wprowadzenia w błąd przez reklamę, należy stwierdzić, że sama reklama nie musi bezpośrednio wprowadzać konsumenta w błąd, wystarczy, aby powstało ryzyko takiego wprowadzenia konsumenta w błąd.
Analiza spotów reklamowych prowadzi do następujących wniosków: starość eliminowana jest z przekazów
reklamowych. W przekazach reklamowych eliminuje
się również oznaki starzenia się, a promowane są sposoby na przedłużenie młodości. W reklamach starość jest
prezentowana jako zjawisko wesołe, piękne, przyjemne
w odbiorze. W rezultacie nie oglądamy reklam z prawdziwą starością, bowiem starość pokazywana jest jako
starość sztuczna i odmłodzona. Nie dzieje się tak na
pewno za pomocą reklamowanych produktów.
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Wypieranie starości oraz jej czarowanie to wielki
grzech marketingu, który sprowadza sie do złudnego założenia, że starości tak naprawdę nie ma, jeśli jesteśmy
tylko młodzi duchem. Jest to kłamstwo, a zaprzeczanie
starości, ucieczka od niej wynika ze strachu przed niedołęstwem, brzydotą i śmiercią. J. Hartman apeluje: „Nie
każmy starym ludziom być młodymi, a za to pozwólmy
im pozostać sobą!”
Reklama staje się wyznacznikiem społecznej rzeczywistości. Jest to wyznacznik bardzo nośny, łatwo dostępny i podświadomie oddziałujący na odbiorców. Stereotyp daje szansę odkodowania przekazu przez widza
bez szczególnego przygotowania, jest czymś uniwersalnym. Z drugiej jednak strony tworzy nieprawdziwy
obraz dużej grupy ludzi, którzy wbrew powszechnemu
postrzeganiu, nie są grupą homogeniczną. Stereotypy
przekazywane w reklamach także seniorom narzucają
sposób definiowania ich własnej roli.
W społeczeństwie konsumpcyjnym „Nabywanie określonych dóbr utrwala pozycję społeczną jednostki w hierarchii grupowej”, ma zatem dalej idące skutki niż tylko
wejście lub niewejście w posiadanie określonego dobra.
Ważne jest nie tylko to, co człowiek posiada, ale także
jakiej jest marki, gdzie zostało kupione. Mimo, że seniorzy stanowią pokaźną grupę konsumentów, ze stałymi
dochodami, nie są traktowani jak pełnoprawni klienci.
Bywa, że twórcy reklam, których odbiorcami mają
być osoby starsze, odwołują się w przekazie do podświadomości odbiorcy reklamy. Mamy wtedy do czynienia z tak zwaną reklamą podprogową, która w szczególny sposób oddziałuje na konsumenta. Reklama taka
wykorzystuje możliwość przekazywania informacji
poniżej progu świadomości człowieka. Reklama podrogowa jest dla odbiorcy reklama ukrytą. Ma ona za zadanie oddziaływać na podświadomość odbiorcy, poprzez
niezwykle krótkie, świadomie niezauważalne emisje
jej treści. Reklama taka perswaduje odbiorcy w sposób
nieświadomy chęć nabycia reklamowanego towaru lub
usługi. Wówczas odbiorca reklamy dokonuje zakupu
towaru nie na skutek przekonania, co do słuszności takiego wyboru, ale działania własnej podświadomości.
W polskim prawie istnieje zakaz stosowania reklamy
podprogowej. Zgodnie z treścią art. 16 b ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji zakazane jest nadawanie przekazów handlowych: oddziałujących w sposób ukryty na podświadomość. Zapis
taki oznacza, że nie może być emitowana żadna reklama oddziałująca na podświadomość człowieka, bowiem
emisja takiej reklamy stanowić będzie istotne zagrożenie
dla samego konsumenta.
Prawo polskie chroni prawa konsumenckie, a po wejściu do Unii Europejskiej Polska przyjęła wiele obowią-
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zujących na terenie Unii dyrektyw, służących ochronie
konsumentów. Najistotniejszym problemem nie jest
zatem ochrona prawna, ale to, jak w praktyce normy
prawne przekładają się na praktyki stosowane przez producentów i sprzedawców. Wiek w znaczny sposób różnicuje zachowania konsumentów na rynku. Starszy konsument, zostaje przytłoczony niejednokrotnie zalewem
różnorodnych towarów, niekiedy stymulowany jest do
zakupu nieuczciwymi praktykami rynkowymi, na przykład agresywnymi działaniami promocyjnymi, w konsekwencji czego pozostaje bezbronny. Bezbronność
starszego konsumenta wzmagana jest niedostatecznym
poziomem wiedzy na temat istniejących regulacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Z raportu badań dla UOKiK wynika, że osoby starsze
uważają, że wiedzą mało na temat praw, jakie im przysługują w codziennych konsumenckich sytuacjach. Niespełna co dziesiąty badany ocenia swoją wiedzę na ten
temat jako dobrą, natomiast ponad połowa respondentów przyznaje, że wie niewiele albo zupełnie nic o prawach, które im przysługują jako konsumentom. Niska
samoocena konsumentów w zakresie wiedzy na temat
praw przysługujących konsumentom może prowadzić
do przeświadczenia o swojej słabszej pozycji na rynku.

Zakończenie
Osoby starsze powinny zostać kwalifikowane jako
szczególny rodzaj konsumenta. Stanowią one specyficzną grupę odbiorców reklam, a także są wyjątkowymi rodzajem konsumentami. Przy analizie reklamy
skierowanej do osób starszych ważnym aspektem są
zagrożenia, jakie ona niesie wobec konsumenta, jakim
jest osoba starsza. Specyficzność i szczególność takiego
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konsumenta opiera się na cechach charakterystycznych
dla tego rodzaju konsumenta. Ludzie starsi są łatwowierni, stosunkowo szybko nabierają zaufania do nowo
poznanych osób, nie biorąc pod uwagę faktu, że to właśnie na nich może być zastawiona pułapka. Ludzie starsi
wierzą także w dobroć i uczciwość drugiego człowieka.
Taki konsument wymaga szczególnej ochrony prawnej,
odrębnych informacji, doinformowania. Wymaga również stosownej pomocy prawnej w razie wystąpienia
problemów w związku z np. podpisaniem umowy, czy
reklamacją towaru. Mówiąc natomiast o zagrożeniach
praw osób starszych na rynku konsumenckim, należy
zauważyć, że zagrożenia te nie są związane bezpośrednio z procesem zakupu towaru lub usługi, ale z pośrednimi etapami związanymi z zakupem. Osoby starsze
mogą mieć problem ze znajomością swoich praw wobec
producenta i sprzedawcy, dostępem do informacji o warunkach gwarancji, reklamacji lub zwrotu towaru, poziomem obsługi posprzedażowej, informacji o eksploatacji
danego towaru. Wiele instrukcji obsługi, umów i ulotek
informacyjnych napisanych jest trudnym do zrozumienia
osobie starszej językiem. Gorszy dostęp do informacji
oznacza również słabsze rozumienie zasad promocji, rabatów, czy zniżek. Często ważne informacje dotyczące
produktu zamieszczone są małą czcionką – nieczytelną
dla osoby starszej.
Reklama ma wpływ na życie społeczne. Osoby starsze to liczna grupa uczestników rynku konsumenckiego.
Z badań UOKiK wynika, że często stają się oni ofiarami przedsiębiorców i rzadko dochodzą swoich roszczeń
i praw.
Konflikt interesów / Conflict of interest
Brak/None

Piśmiennictwo
1.

Malarewicz A. Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne. Warszawa; 2009.
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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,

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:
 dla czasopisma: nazwiska autorów z inicjałami imion, oddzielone przecinkami, zakończone kropką (jeśli liczba autorów cytowanej pracy przekracza trzy osoby, to pozostałych należy zaznaczyć skrótem: „i wsp.” lub „et
al.”), tytuł artykułu, kropka, nazwa czasopisma przytoczona w skrócie wg Index Medicum, kropka, spacja,
rok, średnik, tom, dwukropek, pierwsza i ostatnia strona – (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.
 dla tytułu rozdziału z książki: nazwiska autorów z inicjałami imion, oddzielone przecinkami, zakończone
kropką, tytuł rozdziału, kropka, W: nazwiska redaktorów (red.), kropka, tytuł książki, kropka, miejscowość,
dwukropek, spacja, wydawca, średnik, spacja, rok wydania, kropka – w przypadku wybranych stron – spacja,
ss., spacja, pierwsza i ostatnia strona, kropka – np.: Wojszel ZB, 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. ss. 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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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
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When there are more than three 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 ZB, Bień B. Wielkie problemy geriatryczne – rola zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem. In: Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, editors. Kompendium pielęgnowania
pacjentów w starszym wieku. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2007. p. 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
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29. Copyrights. Submission of an article for publication implies a transfer of the copyright from the Author to the
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