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Correlation of 6-minute walk test with cognitive
function tests results. Preliminary results
of Train Your Brain Study
Korelacja wyniku testu 6-minutowego marszu z wynikami
testów funkcji poznawczych u osób starszych.
Wstêpne wyniki badañ Trenuj Swój Mózg
Małgorzata Gajos1, Sławomir Kujawski2, Agnieszka Kujawska1, Radosław Perkowski1,
Julita Jarecka1, Natalia Zielińska1, Daria Cisoń1, Natalia Sokołowska1,
Joanna Androsiuk-Perkowska1, Remigiusz Sokołowski1, Wojciech Stemplowski1,
Marta Podhorecka1, Paweł Zalewski2, Kornelia Kędziora-Kornatowska1
1
2

Faculty of Health Sciences, Department and Clinic of Geriatrics, Nicolaus Copernicus University, Toruń

Faculty of Health Sciences, Department of Hygiene, Epidemiology and Ergonomics, Division of Ergonomics
and Exercise Physiology, Nicolaus Copernicus University, Toruń

Abstract
Introduction. Aging is related with, inter alia, cognitive functioning and aerobic capacity decline. Standardly designed
Comprehensive Geriatric Assessment does not focus on inter-relationship between these two variables. However, recent studies indicate the concomitance between the level of aerobic and cognitive performance. Aim. The aim of this study is to assess the level of correlation between the results of 6-minute walk test (6MWT) with cognitive function tests results. Material
and methods. In these preliminary studies 128 patients (21 men, mean age: 68.80, age range 58-88) were examined. Aerobic capacity was measured with 6MWT (6-minute walk test). Cognitive functioning was assessed with Mini-State Examination (MMSE), Montreal Cognitive Assessment (MoCA) and Trail Making Test Part B (TMT B). R-Pearson test was used to
assess the level of correlation. Results. Results of 6MWT were significantly and positively correlated with MoCA score (r =
0.3365) and its two subtests – a word list delayed recall (r = 0.2842) and verbal fluency tests (r = 0.22). Moreover, results
of the 6MWT were significantly was significantly and negatively correlated with TMT B results (r = -0.31). However, correlation with MMSE was not statistically significant. Conclusions. In these preliminary studies, results showed the coexistence
between higher aerobic capacity and better scores in cognitive function tests in older adults, however, in case of MMSE tests
results were not statistically significant. Longitudinal studies on larger samples are needed to estimate the level of influence
of the aerobic capacity decline on cognitive functioning in aging process. (Gerontol Pol 2017; 25; 81-87)
Key words: 6-minute walk test, cognitive function tests, older people, Trail Making Test part B, MoCA, MMSE
Streszczenie
Wstęp. Starzenie się jest związane między innymi z pogorszeniem się funkcji poznawczych i wydolności tlenowej. Standardowo, Całościowa Ocena Geriatryczna nie koncentruje się na wzajemnych relacjach pomiędzy powyższymi zmiennymi. Jednak ostatnie badania wskazują na wzajemne korelacje pomiędzy poziomem wydolności tlenowej i funkcjonowania poznawczego. Cel. Celem niniejszej pracy jest ocena poziomu korelacji między wynikiem testu 6-minutowego marszu
(6MWT) z rezultatami testów funkcji poznawczych. Materiał i metody. W niniejszych, wstępnych badaniach 128 pacjentów zostało przebadanych (21 mężczyzn, średnia wieku: 68,80, przedział wiekowy 58-88). Wydolność tlenową mierzono za
pomocą Testu 6-minutowego marszu). Funkcjonowanie poznawcze oceniano za pomocą testów: Mini-Mental State Examination (MMSE), Montreal Cognitive Assessment (MoCA) i Test Łączenia Punktów Część B (TMT B). Poziom korelacji został zmierzony testem r-Pearsona Wyniki. Wyniki 6MWT były znacząco, pozytywnie skorelowane z wynikami testu
MoCA (r = 0,3365) i z dwoma podestami tego testu: z przypominaniem odroczonymi (r = 0,2842) i fluencją werbalną
(r = 0,2213). Ponadto rezultaty 6MWT były istotnie, negatywnie skorelowane z wynikami TMT B (r = -0,31). Jednakże
korelacja z MMSE nie była statystycznie znacząca. Wnioski. W niniejszych, wstępnych badaniach wyniki pokazały współAdres do korespondencji:  Sławomir Kujawski; Department of Hygiene, Epidemiology and Ergonomics, Nicolaus Copernicus University, Toruń;
9, M. Sklodowskiej-Curie Str.; 85-094 Bydgoszcz, Poland  skujawski@cm.umk.pl  (+48 52) 585 36 15
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istnienie lepszej wydolności tlenowej i lepszych wyników w testach funkcji poznawczych u osób starszych, jednak w przypadku testów MMSE wyniki nie były istotne statystycznie. Potrzebne są podłużne badania na większych grupach w celu
oszacowania poziomu wpływu spadku wydolności tlenowej na stopień pogarszania się funkcji poznawczych w procesie
starzenia. (Gerontol Pol 2017; 25; 81-87)
Słowa kluczowe: test 6-minutowego marszu, testy funkcji poznawczych, starsze osoby, Test Łączenia Punktów Część B,
MoCA, MMSE

Introduction
Methodological issues in case of physical activity,
physical exercise and cognitive functioning
Aerobic capacity decline and sarcopenia could be some
of many factors, which have strong negative influence
on quality of life in older people. Together with cognitive functioning decline, these factors could significantly
contribute to deterioration of functioning in everyday life
[1,2]. Systematic physical exercise is one of many non-pharmacological treatments to improve above mentioned
health issues.
More than last 3 decades proved to be very fruitful in
researches examining the interrelationship between the
physical exercise and cognitive functioning. However,
there are several methodological issues in this branch of
science. First of all, there are two different methodological approaches: some studies, based on cross-sectional
approach, showed positive correlation of cognitive function with fitness level [3-6]. Several studies are enriched
by methods aimed at showing the biological background
which could explain some aspects of observed correlation
between aerobic capacity and cognitive functioning such
as: more efficient white-matter functioning and improved
structure [4], greater spontaneous brain activity [5], better
hemodynamics in several areas: basal ganglia, thalamus,
anterior cingulate cortex, supplementary motor cortex, right motor/somatosensory cortex, left somatosensory cortex, middle frontal gyrus [6] during executing dual-task.
Moreover, advantageous brain geometry measured in
several areas: hippocampus [3] frontal, parietal and temporal lobes [7] was also indicated in favor for participants
with higher aerobic fitness. Noteworthy, cross-sectional
studies are not able to give the information about the direction of influence in measured variables. For example,
do better cognitive functioning is an effect of elevated level of physical activity, or do superior cognitive functioning in older people translates to fearless attitude relative
to taking part in more demanding physical activities, such
as long walks away from home or in fitness classes in larger groups? Above mentioned phenomenon called “reverse causation” could be the cause confounding conclusions
drawn from cross-sectional studies; pre-existing cognitive
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2

impairment could potentially cause a reduction in physical
activity.
Another approach are the longitudinal studies, which
measure cognitive and aerobic performance in one point
in a group of participants and compare these results in
the same group after significant amount of time expire
[8]. Noteworthy, accurate methods of fitness level measurement should be chosen: Burzyńska et al. [4] compared results of physical activity questionnaire and
objective physical activity measurement done by accelerometer and showed, that results of physical activity
questionnaire could be highly misleading. 83% of participants that took part in studies [4] subjectively admitted no participation in regular physical activity, defined
in these studies as no more than two moderate bouts of
physical activity per week in the past six months. In contrary, rest of participants reported taking part in some
physical activities, however results from objective measurement by accelerometer showed that 40% of this
group did not satisfy the requirements to be classified
into group with minimum physical activity, defined by
less than 150 min of moderate physical activity per week
[4]. Likewise, 19% of the participants who admitted to
be low-active were, in fact, more active than minimum
physical activity criteria required [4]. Authors concluded
that these results revealed inaccuracy in evaluating physical activity based on subjective questionnaires [4].
Another approach is to investigate the direct influence of physical exercise on cognitive functioning by using
intervention-based study [9-15]. However, type of used
exercise (aerobic, anaerobic) varies in studies. Most of
them are based on aerobic exercise [9-11,14] however
some showed that anaerobic resistance training [12,13]
could also be effective in improving cognitive functioning. Additionally, time of interventions varies significantly; some measured acute effects of physical exercise
[see 9 for a review], while other focused on chronic effects: after 12-weeks [11], four months [10], six months
[12,14] and one year [13,15].
Secondly, in reviews of studies which describe above mentioned topics, inaccuracy of determining measured variables is conspicuous. The lack of distinction
between physical activity and physical exercise could
mislead the reader. In exercise science, physical activi-

CORRELATION OF 6-MINUTE WALK TEST WITH COGNITIVE FUNCTION TESTS RESULTS....

ty refers to more broad term, which one of types is the
physical exercise. Therefore every physical exercise is
kind of physical activity, but not every physical activity must belong to the physical exercise category. Physical exercise refers to a relatively brief and intense bout
of physical activity. During intervention-based studies
protocols development, it seems to be very important to
describe modality and intensity of training protocol very
precisely, and yet best to compare the effects of different
intensities [13]. Also, physical exercise interventions
were directed to groups of healthy older people as well
as older patients with Mild Cognitive Impairment [16],
Parkinson [17] and other diseases, such as schizophrenia
[18]. Therefore, results from groups of different specificity cannot be directly compared.
Last but not least, there is need to determine biological
mechanism, which underlies influence of physical exercise on cognitive functioning. First, animal studies, and later, human-based studies showed increased release of trophic factors (brain-derived neurotrophic factor – BDNF,
insulin-like growth factor-1 – IGF-1, vascular endothelial
growth factor – VEGF) [19-22] in response to chronic
and acute physical exercise. The increased expression of
trophic factors was positively correlated with improved
cognitive functioning. However, it rather does not explain why low-intense physical activity [23] such as walking
[24,25] could be protective in cognitive functions deterioration. For example, some [25] report that walking at
a leisurely pace for at least 1.5 hour per week in 2-years
period was more effective in inhibition of cognitive decline compared to walking less than 40 minutes per week.
Interestingly, observational studies, which measure correlation of trophic factors, for example BDNF, with the level of aerobic capacity and level of physical activity give
contradictory results [26-29]. Some showed positive correlation between VO2max and BDNF [26], while others
showed negative relationship [27] as well as between these two factors and habitual physical activity [28]. Moreover, negative correlation between BDNF level and total
physical activity per month was estimated [29].

Train Your Brain study
Train Your Brain study aims to examine correlation
between physical and mental activities as well as dietary
and social factors and cognitive functioning in cross-sectional and longitudinal manners. Moreover, the direct
influence of mental and physical exercise on cognitive
functioning would be also examined in intervention-based studies.
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In the present preliminary studies we would like to
check is there any correlation between aerobic performance and cognitive functioning.

Material and methods
Patients were enrolled into studies through the regional radio and TV advertisements, during public health-promoting lectures, in Day Care Centers for the Elderly,
and on various meeting-groups for older people. Assessment was conducted at Collegium Medicum University Hospital in Bydgoszcz, in Department and Clinic of
Geriatrics and Department of Hygiene, Epidemiology
and Ergonomics and was approved by the local ethics
committee at the Collegium Medicum University (KB
340/2015). The first visit consisted of blood collection,
neuropsychological, medical, social, economic, dietary
and physiotherapy assessments, what together took three
hours per one patient. Schedule of the examinations was
arranged in a way to set blood collection, followed by
neuropsychological assessment as first examinations.
In these preliminary studies 128 patients (21 men,
mean age: 68.80, age range 58-88) were examined.
Cognitive functioning was assessed with Mini–Mental
State Examination (MMSE), Montreal Cognitive Assessment (MoCA) and Trail Making Test Part B (TMT B).
MMSE is a well-known 30-points questionnaire used in
neuropsychological assessment, it measures orientation
to time and place, immediate recall and short-term verbal memory, calculation, language, and construct ability.
The higher score indicates better cognitive performance.
We assumed 24 point as cut-off score for Mild Cognitive Impairment diagnosis. MMSE is characterized by
rather worse specificity and sensitivity than MoCA, however, plenty of similar researches are based on this test,
therefore, MMSE has been incorporated into studies.
The MoCA assesses several cognitive domains. It measures all main cognitive domains; namely Visuospatial
skills, short-term memory recall, executive functioning
(examined by a mini-form of trail-making B task, phonemic fluency task and a two-item verbal abstraction
task). Attention, concentration and working memory
as well as naming and other language skills are evaluated. In MoCA test result of two subtests (Verbal Fluency subtest and delayed recall of five nouns) were taken
into account separately during analysis. We assumed >
26 score for MoCA as a cut-off score for Mild Cognitive Impairment (MCI) diagnosis. However, if patient had
score 25 and lower in MoCA, but MMSE score was 2830 points, the cognitive functioning of patient was described as normal.

GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2
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Trail Making Test part B is a fast-to-assess neuropsychological tool, which measures various skill from executive functioning domain: visuospatial skills, task switching and working memory to mention a few.
Aerobic capacity was estimated by 6-minute walk test
(6MWT). The testing area was indoor and flat, as others
[30] recommend. The corridor distance was 50 meters,
to reduce patients’ time spending on turning. However,
because whole examinations took huge amount of time
per one patient (approximately 3-hours) we did not provide any practice of walking before actual test started.
We decided to ask patients to walk as fast as they are
able to, and to maintain the same velocity during whole test. Moreover, we reminded patients two times about
duration of test and ask to think about the walk velocity which he or she is able to maintain during this time.
Most of patients were walking alone, if not, sufficient
time interval between examination of the next patient
have been maintained to exclude the competition factor.
Some studies [31] showed that creating of competitive
conditions can increase mean results of patients in this
test up to 30%, comparing to group without such conditions.
Shapiro-Wilk test was used to test the normality of
distribution. Correlation of above mentioned variables
was measured with r-Pearson test. All statistical analyses
were performed using statistical package (StatSoft, Inc.
(2014). STATISTICA (data analysis software system),
version 12. www.statsoft.com).

Results
Table I. Description of Participants (n = 128)
Characteristics (n1, n2)
Age
BMI
Education years>14
Worked/working as physical
worker
Still maintain a job position
Hypertension diagnosis
Current smokers
SBP (n1 = 122)
DBP (n1 = 122)
TMT B (n1 = 116, n2 = 107
MoCA (n1 = 128, n2 = 128)
MoCA Verbal Fluency
(n1 = 127, n2 = 124)
MoCA Delayed Recall
(n1 = 128, n2 = 128)
MMSE (n1 = 128, n2 = 128)
MCI diag nosed
6MWT (n1 = 119, n2 = 116)

18.75%
17.96%
45.31%
7.03%
140.94 (21.11)
83.77 (10.94)
125.61 (57.74)
23.89 (3.20)
12.86 (4.22)
2.21 (1.61)
27.46 (2.26)
36.71 %
517.31 (81.86)

The n in circle brackets after tests name indicates number of participants
before (n1) and after (n2) ignoring outliers.

Participants’ age ranged from 58 to 88 years old. Mean
Body Mass Index (BMI) in our study-group was calculated as 26.94. Our participants were well educated, their
mean years of education is 14.12 (ranged 7-23 years). 24
of them were working in past, or still working as a physical employee, rest were white-collar workers or owner
of a craft, service, entrepreneur or maintained/maintained

Chart 1. Scatter plot showing correlation between the MoCA and 6MWT scores

GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2

Percentage/Mean (SD)
68.80 (6.08)
26.94 (4.20)
41.40%
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other jobs. 23 participants still maintain a job position.
58 participants were diagnosed with hypertension based on single-measurrment in our study (SBP > 140 and
DBP > 90) mmHg. Moreover, there were 9 current smokers in this group only. Mild Cognitive Impairment was
diagnosed in 47 participants. Results of 6MWT ranged
from 360 to 710 meters.

85

Correlation results of cognitive tests and result of
6-minute walk test
Initial results of 6MWT ranged from 225 to 975 meters, after ignoring 3 outliers in analysis, final results
ranged from 360 to 710 meters. Slight, statistically
significant correlation between 6MWT with MoCA
(r = 0.3365, p = 0.001) was noted (chart 1).
Additionally, correlation between Verbal Fluency subtest (r = 0.2213, p = 0.028) was noted. However, scatter
plot (chart 1 and 2) shows that these correlations are rather non-linear.

Chart 2. Scatter plot showing correlation between the Verbal Fluency subtest of MoCA and 6MWT scores

Chart 3. Scatter plot showing correlation between the TMT B and 6MWT scores

GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2
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Correlation of TMT B with 6MWT tests results
showed slightly negative correlation (r = -0.3111,
p = 0.002). TMT B results higher than 300 seconds were
treated as outliers and ignored during the analysis. The
scatter plot shows that correlation is similar to linear.
Moreover, correlation of 6MWT with Delayed Recall
subtest of MoCA test was also demonstrated (r = 0.2842,
p = 0.004). Results of 6MWT was very slightly positively correlated with MMSE score, the results were not statistically significant (r = 0.0415, p = 0.683). Scatter plot
shows that the correlation is nonlinear.

Discussion
Above studies showed positive correlations between all
used cognitive functioning tests and 6MWT; all correlations were statistically significant, except of MMSE with
6MWT results. It could be probably because of limited
value of MMSE [32] in Mild Cognitive Impairment diagnosis. However, scatter plots show that all, except for
one, correlations are non-linear. The only linear correlation is a relationship between the TMT B and results of
6MWT. Interestingly, the mean result for 6MWT was
reported to be 631 meters and was 84 meters greater in
men compared to women, results were based on 51 healthy subjects aged 50-85 [30]. Mean results of this test
were more than 100 meters lower in our sample group,
however, our sample group was two times more nume-

rous and slightly older (mean = 65 vs. 68,80 years old)
[30]. According to our results, correlation between Trail
Making Test part B with walking and other test of motor
functioning was shown several times [33,34].

Conclusions
1. Significant correlations between all used cognitive
functioning tests and 6MWT was observed; except of
correlation with MMSE, which was not statistically
significant.
2. Correlation of TMT B with 6MWT showed slightly negative, linear correlation: noteworthy, result of
this test is measured in seconds needed to finish the
test, therefore higher results indicates worse cognitive
functioning.
3. All scatter plots revealed that correlations were non-linear, except one: showing correlation of 6MWT
with TMT B.

Financing sources
None private corporation or national neither international public research council did not provide financial
support to above researches.

Conflict of interest
None

References
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Farias ST, Mungas D, Jagust W. Degree of discrepancy between self and other reported everyday functioning
by cognitive status: dementia, mild cognitive impairment, and healthy elders. Int J Geriatr Psychiatry.
2005;20(9):827-34.
Steffen TM, Hacker TA, Mollinger L. Age-and gender-related test performance in community-dwelling
elderly people: Six-Minute Walk Test, Berg Balance Scale, Timed Up & Go Test, and gait speeds. Phys Ther.
2002;82(2):128-37.
Erickson KI, Prakash RS, Voss MW, et al. Aerobic fitness is associated with hippocampal volume in elderly
humans. Hippocampus. 2009;19(10):1030-9.
Burzynska AZ, Chaddock-Heyman L, Voss MW, et al. Physical activity and cardiorespiratory fitness are
beneficial for white matter in low-fit older adults. PloS One. 2014;9(9):e107413.
Burzynska AZ, Wong CN, Voss M, et al. Physical activity is linked to greater Moment-to-Moment variability
in spontaneous brain activity in older adults. PloS One. 2015;10(8):e0134819.
Wong CN, Chaddock-Heyman L, Voss MW, et al. Brain activation during dual-task processing is associated
with cardiorespiratory fitness and performance in older adults. Front Aging Neurosci. 2015;7.
Colcombe SJ, Erickson KI, Raz N, et al. Aerobic fitness reduces brain tissue loss in aging humans. J Gerontol
A Biol Sci Med Sci. 2003;58(2):M176-M180.
Van Gelder BM, Tijhuis MAR, Kalmijn S, et al. Physical activity in relation to cognitive decline in elderly
men The FINE Study. Neurology. 2004;63(12):2316-21.
Brisswalter J, Collardeau M, René A. Effects of acute physical exercise characteristics on cognitive
performance. Sports Med. 2002;32(9):555-66.

GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2

CORRELATION OF 6-MINUTE WALK TEST WITH COGNITIVE FUNCTION TESTS RESULTS....

87

10. Dustman RE, Emmerson R, Shearer D. Physical activity, age, and cognitive- neuropsychological function. J
Aging Phys Act. 1994;2(2).
11. Emery CF, Gatz M. Psychological and cognitive effects of an exercise program for community-residing older
adults. Gerontologist. 1990;30(2):184-8.
12. Cassilhas RC, Viana VA, Grassmann V, et al. The impact of resistance exercise on the cognitive function of
the elderly. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(8):1401-1407.
13. Liu-Ambrose T, Nagamatsu LS, Graf P, et al. Resistance training and executive functions: a 12-month
randomized controlled trial. Arch Intern Med. 2010;170(2):170-8.
14. Colcombe SJ, Erickson KI, Scalf PE, et al. Aerobic exercise training increases brain volume in aging humans.
J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2006;61(11):1166-70.
15. Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, et al. Exercise training increases size of hippocampus and improves
memory. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011;108(7):3017-22.
16. Nascimento CM, Pereira JR, de Andrade LP, et al. Physical exercise in MCI elderly promotes reduction of
pro-inflammatory cytokines and improvements on cognition and BDNF peripheral levels. Curr Alzheimer
Res. 2014;11(8):799-805.
17. Tanaka K, de Quadros AC, Santos RF. Benefits of physical exercise on executive functions in older people
with Parkinson’s disease. Brain Cogn. 2009;69(2):435-41.
18. Pajonk FG, Wobrock T, Gruber O, et al. Hippocampal plasticity in response to exercise in schizophrenia.
Arch Gen Psychiatry. 2010;67(2):133-43.
19. Ding Q, Vaynman S, Akhavan M, et al. Insulin-like growth factor I interfaces with brain-derived
neurotrophic factor-mediated synaptic plasticity to modulate aspects of exercise-induced cognitive function.
Neuroscience. 2006;140(3):823-33.
20. Ferris LT, Williams JS, Shen CL. The effect of acute exercise on serum brain-derived neurotrophic factor
levels and cognitive function. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(4):728-34.
21. Voss MW, Vivar C, Kramer AF, et al. Bridging animal and human models of exercise-induced brain
plasticity. Trends Cogn Sci. 2013;17(10):525-44.
22. Voss MW, Erickson KI, Prakash RS, et al. Neurobiological markers of exercise-related brain plasticity in
older adults. Brain Behav Immun. 2013;28:90-9.
23. Sofi F, Valecchi D, Bacci D, et al. Physical activity and risk of cognitive decline: a meta‐analysis of
prospective studies. J Intern Med. 2011;269(1):107-17.
24. Abbott RD, White LR, Ross GW, et al. Walking and dementia in physically capable elderly men. Jama.
2004;292(12):1447-53.
25. Weuve J, Kang JH, Manson JE, et al. Physical activity, including walking, and cognitive function in older
women. Jama 2004;292(12):1454-61.
26. Cho HC, Kim J, Kim S, et al. The concentrations of serum, plasma and platelet BDNF are all increased by
treadmill VO 2max performance in healthy college men. Neurosci Lett. 2012;519(1):78-83.
27. Jung SH, Kim J, Davis JM, et al. Association among basal serum BDNF, cardiorespiratory fitness and
cardiovascular disease risk factors in untrained healthy Korean men. Eur J Appl Physiol. 2011;111(2):303-11.
28. Currie J, Ramsbottom R, Ludlow H, et al. Cardio-respiratory fitness, habitual physical activity and serum
brain derived neurotrophic factor (BDNF) in men and women. Neurosci Lett. 2009;451(2):152-5.
29. Chan KL, Tong KY, Yip SP. Relationship of serum brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and healthrelated lifestyle in healthy human subjects. Neurosci Lett. 2008;447(2):124-8.
30. Troosters T, Gosselink R, Decramer M. Six minute walking distance in healthy elderly subjects. Eur Respir J.
1999;14(2):270-4.
31. Roomi J, Johnson MM, Waters K, et al. Respiratory rehabilitation, exercise capacity and quality of life in
chronic airways disease in old age. Age Ageing. 1996;25(1):12-6.
32. Mitchell AJ. A meta-analysis of the accuracy of the mini-mental state examination in the detection of
dementia and mild cognitive impairment. J Psychiatr Res. 2009;43(4):411-31.
33. Ble A, Volpato S, Zuliani G, et al. Executive function correlates with walking speed in older persons: the
InCHIANTI study. J Am Geriatr Soc. 2005;53(3):410-15.
34. Mirelman A, Maidan I, Herman T, et al. Virtual reality for gait training: can it induce motor learning to
enhance complex walking and reduce fall risk in patients with Parkinson’s disease? J Gerontol A Biol Sci
Med Sci. 2010;glq201.
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2

GERONTOLOGIA POLSKA 2017; 25; 88-94

ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER
Zgłoszono 6.03.2017, zaakceptowano 20.04.2017

Analysis of physical therapy in elderly patients with
Parkinson’s disease
Analiza postêpowania fizykalnego w chorobie
Parkinsona u osób w wieku podesz³ym
Włodzisław Kuliński1,2, Paulina Stachurek1
1
2

Division of Physical Medicine, Jan Kochanowski University, Kielce
Department of Rehabilitation, Military Medical Institute, Warsaw

Abstract
Introduction. Parkinson’s disease is considered to be one of the most severe neurodegenerative disorders. It is caused by
the progressive loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra and striatal dopamine deficiency. The disease leads
to progressive gradual limitation of the motor, cognitive, and physical function of the patient. Aim. To determine the effect
of physiotherapy on the objective and subjective assessment of the condition of patients with Parkinson’s disease undergoing rehabilitation. Material and methods. The study group consisted of 42 patients aged 59-75 years with Parkinson’s
disease, staying at a care and treatment facility. The study was conducted using a diagnostic survey questionnaire and
evaluated patient functioning and the severity of depression before and after rehabilitation. The assessment was conducted
with the international Barthel index and the Geriatric Depression Scale (GDS). Results. The analysis conducted shows
that rehabilitation has a positive impact on the level of depression in the patients and on their functioning. Duration and
stage of the disease and the age of the patients all influence their functioning. The research also shows that the therapeutic
effect of physical therapy and rehabilitation does not depend on the patient’s gender, place of residence, level of education,
marital status, and length of stay at the care and treatment facility. Conclusions. 1. Parkinson’s disease is a very difficult
therapeutic problem. 2. Rehabilitation has a positive impact on the level of depression in the patients and on their functioning. 3. Duration and stage of the disease and the age of the patients all influence their functioning. 4. The therapeutic
effect of physical therapy and rehabilitation does not depend on the patient’s gender, place of residence, level of education,
marital status, and length of stay at the care and treatment facility. (Gerontol Pol 2017; 25; 88-94)
Key words: Parkinson’s disease, physiotherapy
Streszczenie
Wstęp. Choroba Parkinsona uznawana jest za jedno z najcięższych schorzeń neurozwyrodnieniowych, spowodowane postępującym zanikiem neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej oraz niedoborem dopaminy w prążkowiu. Choroba
prowadzi do stopniowo postępującego ograniczenia w zakresie czynności ruchowych, poznawczych, a także funkcjonalnych pacjenta. Cel. Określenie wpływu fizjoterapii na stan podmiotowy i przedmiotowy pacjentów z chorobą Parkinsona poddanych programowi rehabilitacji. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 42 pacjentów, w wieku
od 59 do 75 lat z chorobą Parkinsona przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Badania przeprowadzono
metodą sondażu diagnostycznego. Oceniono funkcjonowanie pacjentów oraz stopień depresji przed i po rehabilitacji. Do
oceny zastosowano międzynarodową skalę Barthel oraz użyto Geriatrycznej Skali Oceny Depresji (GSD). Wyniki. Z przeprowadzonej analizy, wynika, że rehabilitacja ma korzystny wpływ na poziom depresji pacjentów oraz na ich funkcjonowanie. Czas trwania oraz stadium choroby, a także wiek, w jakim znajdują się pacjenci, mają wpływ na stopień ich
funkcjonowania. Z badań wynika również, iż efekt terapeutyczny postępowania fizykalno-usprawniającego nie jest zależny
od płci pacjenta, miejsca zamieszkania, stopnia wykształcenia, stanu cywilnego oraz czasu pobytu pacjentów w Zakładzie
Opiekuńczo Leczniczym. Wnioski. 1. Choroba Parkinsona jest bardzo trudnym problemem leczniczym. 2. Rehabilitacja ma
korzystny wpływ na poziom depresji chorych oraz na ich funkcjonowanie. 3. Czas trwania choroby oraz stadium choroby,
a także wiek, w jakim znajdują się pacjenci, mają wpływ na stopień ich funkcjonowania. 4. Efekt terapeutyczny postępowania fizykalno-usprawniającego nie jest zależny od płci pacjenta, miejsca zamieszkania, stopnia wykształcenia, stanu cywilnego oraz czasu pobytu pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. (Gerontol Pol 2017; 25; 88-94)
Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, fizjoterapia
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ANALYSIS OF PHYSICAL THERAPY IN ELDERLY PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE

Introduction
Parkinson’s disease is one of the most common degenerative disorders of the central nervous system. According to the data of the World Health Organisation
(WHO), there are approximately 5 million patients with
Parkinson’s disease in the world, including approx. 1.2
million in Europe and approx. 70,000 in Poland. The
mean age of the patients at onset is 59 years. The disorder is characterised by slow movements, muscle stiffness and resting tremors. Its aetiology consists in extrapyramidal motor system insufficiency [1-5]. Clinical
symptoms occur once approximately 50% of the substantia nigra cells have been damaged and the release of
dopamine has decreased. One hypothesis assumes that
Parkinson’s disease may be caused by premature aging
of the human body. In patients approaching 60 years
of age, which is when symptoms of the disease usually
appear, striatal dopamine decreases by 40-50%. Symptoms of the disorder first occur when the level of dopamine has decreased and is approximately 20% of the
normal value. Consequently, specialists began to wonder whether changes in the substantia nigra may result
from premature aging. Another hypothesis assumes that
Parkinson’s disease may result from accumulation of
pathological proteins in certain structures of the central
nervous system. There is also a theory that Parkinson’s
disease involves neuron damage and death caused by
impairment of the ubiquitin-proteasome system. Another
hypothesis is associated with genetic disorders suggesting a role of oxidative stress in nerve cell damage [3-5].

Clinical presentation
This disorder may be idiopathic or develop in the form
of so-called parkinsonian syndrome, also referred to as
secondary parkinsonism. The most typical main symptoms are: resting tremor, slow movements, muscle tremor, muscle stiffness, and impaired postural stability.
Tremor is found in 70% of the patients. Stiffness hinders
limb and trunk movements [3-5].
Abnormal muscle tone persisting for prolonged periods of time may result in pain and spasms. It may also
cause inclination of the body and increase the severity of
degenerative changes of the spine. The lack of postural
stability leads to loss of balance and causes falls. The
patients’ posture becomes stiff and immobile; both automatic (reactive) movements and voluntary movements
become gradually impaired (hypokinesia). Disturbed postural stability is often accompanied by gait disturbances
and cognitive and mental disorders. Patients may experience changes concerning emotional, motivational and
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social areas. Studies show that 40-60% of patients with
Parkinson’s disease have depression and often suffer
from anxiety disorders and lowered mood [3-5].
Progression of Parkinson’s disease is usually assessed
with the use of a 5-point scale introduced by American
neurologists Hoehn and Yahr [5].
An important part of the treatment consists in physical therapy and rehabilitation [6-15]. They are aimed at
influencing motor function and physical capacity, preventing immobilisation and maintaining a normal body
posture. Rehabilitation should contribute to an improvement in the general condition of the patient, thus allowing for self-care (without the need for assistance) and
active participation in everyday, family, professional and
social life. The rehabilitation is based on kinesiotherapy.
Patients with Parkinson’s disease are recommended to
perform the following exercise: breathing, gait, strengthening, balance, postural, and coordination exercises,
relaxing stretching exercises, facial muscle exercises,
water exercises, music therapy, dance and physical games and activities [10,16-20]. The following physical
therapy procedures are used: classic massage, whirlpool massage, underwater massage, brine baths, electrical
stimulation with low frequency currents (Hufschmidt’s
method), magnetic field therapy, and whole-body cryotherapy [6,7].

Aim
The aim of this study was to evaluate the influence of
physical therapy on the objective and subjective assessment of the condition of patients with Parkinson’s disease undergoing rehabilitation.

Material and methods
In order to tackle the main research problem, consisting in the assessment of the effects of physical therapy on functioning of patients with Parkinson’s disease
undergoing rehabilitation at a care and treatment facility
(ZOL), the following detailed questions were posed:
1. What is the influence of rehabilitation conducted at a
care and treatment facility on the level of depression
and functioning of patients with Parkinson’s disease?
2. What correlations exist between selected demographic and medical factors and the functional status of patients with Parkinson’s disease?
The study was conducted in a group of 42 patients
with Parkinson’s disease who were residents of the
Świętokrzyskie voivodeship staying at the care and treat-
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ment facility in Pińczów. The patients consented to participate in the study.
A rehabilitation programme conducted in the patients
at the care and treatment facility takes place every day
and consists in the following: gait exercises, exercises
with respect to changing the position of the body, fine
motor training, facial expression exercises, motor exercises to reduce stiffness, balance and motor coordination
exercises, group general fitness exercises, physical therapy, and massage.
The patients’ functioning was evaluated with the international Barthel index, which is commonly used to
assess fitness. The Barthel index encompasses 10 activities of daily living such as eating meals, walking, getting
dressed and undressed, personal hygiene, using the toilet
or bowel and bladder control. The highest Barthel index
score is 100. Patients who score 0-20 points are completely dependent on others, those with scores ranging from
20 to 80 points require some degree of assistance, and
those with scores of 80-100 points may function independently with little help from another person.
Severity of depression was assessed with a 15-point
version of the Geriatric Depression Scale (GDS). According to the standard GDS, scores of 0-5 points mean
no depression, 6-10 points reflect moderate depression,
and a result between 11 and 15 points indicates severe
depression.
Both tests were conducted twice 5 months apart.

treatment facility) and the functional status measured
with the Barthel index.
The results were deemed statistically significant at a
significance level of less than or equal to 0.05 (p  0.05).
The lack of statistical significance was marked with the
abbreviation NS (non-significant).
The statistical calculations were performed with the
Statistica 10 software.

Results
Of the 42 patients with Parkinson’s disease studied, 19
subjects (45.24%) were female and 23 (54.76%) were
male. The patients’ age ranged from 59 to 75 years. The
largest age group (35.71%) consisted of those aged 7175 years, and the second largest group (23.81%) was
that of patients between the age of 66 and 70 years. All
patients were staying at a care and treatment facility.
23 patients (54.76%) had choreiform dyskinesia and
19 (45.24) did not.
Parkinson’s disease duration in the study group ranged
from 5 to 20 years, with a mean duration of 11.2 years.
The majority of the patients (52.38%) had suffered from
the disease for 5-10 years.
Figure 1 shows stages of the disease according to the
Hoehn and Yahr scale. Most subjects (61.9%) had moderately advanced stage 3 disease with balance disturbances and impaired postural reflexes.

Statistical analysis
The Barthel index and GDS results are presented in
the form of the following distribution parameters: mean
– arithmetic mean, SD – standard deviation, min – minimum value, Me – median (“middle value”), max – maximum value.
The functional status of the patients according to
the Barthel index was compared on two occasions
with Student’s t-test for dependent tests. A chi-square test for independence was used to compare the
results of functional status assessment from two
subsequent tests.
The results were analysed with respect to the influence of selected factors and on the functional
status of the patients with Parkinson’s disease.
Student’s t-test for independent tests was used to compare the functional status depending on the presence of
choreiform dyskinesia. Moreover, Pearson’s linear correlation was analysed by studying the relationship between quantitatively described factors (e.g. age, disease duration and stage, length of stay at the care and
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Figure 1. Stage of the disease according to HOEHN
and YAHR

All the study patients had been staying at the care and
treatment facility for 1 to 5 years (3.4 years on average).
The patients had the following concomitant diseases:
atherosclerosis (37 patients, 88%), ischaemic heart disease (13 patients, 30.9%), hypertension (12 patients,
28.5%), diabetes (8 patients, 19%), obesity (8 patients,
19%), arthrosis (7 patient, 16.6%), a history of myocardial infarction (6 patients, 14.2%), a history of stroke
(1 patient, 2.38%).
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Table I presents GDS scores obtained in the study
group of patients with Parkinson’s disease.
The mean GDS score was 10 points in Test I
and 10.7 points in Test II. The mean difference between
the tests was 0.7 points and was statistically significant
at p < 0.001. The number of patients with symptoms of
depression was 27 (64.3%) in Test I and 17 (40.5%) in
Test II; the number of patients with depression in Test II
was statistically significantly lower (p = 0.049).
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The longer the duration of the disease, the lower the
Barthel index score, which translates to a worse functional status (Fig. 2).

Table I. GDS scores in two subsequent tests
Test

GDS score (points)
Mean

SD

Me

min

max

I

10.0

2.2

10.0

5

15

II

10.7

2.1

11.0

6

15

Significance
p < 0.001

The mean Barthel index score was 54 points in Test I
and 52 points in Test II, which means the functional status of the patients with Parkinson’s disease was moderately severe.
Table II. Mean Barthel index scores in subsequent
tests
Test

Barthel index
(scores converted into %)
Mean

SD

Me

min

max

I

54.0

17.1

57.5

20

80

II

52.0

17.5

55.0

20

80

Significance

Figure 2. Correlation between functional status
measured by converted Barthel index scores and
disease duration

The more advanced the stage of the disease, the lower
the Barthel index score, which means the patients have a
worse functional status (Fig. 3).

NS

In Test II, the disease was stable in 54.76% of the study patients, improved in 35.71%, and slightly worsened
in 9.52%.
There was a statistically significant inversely proportional correlation between the functional status of the
patients with Parkinson’s disease and the duration of the
disease (r = -0.512; p = 0.001) as well as the stage of the
disease (r = -0.8411; p < 0.001). There was no correlation
between the patients’ functional status, age, and the length
of stay at the care and treatment facility (Table III).
Table III. Correlation between patient functional status
and selected factors
Pearson’s linear correlation r
Barthel index
(converted scores)
age

r = -0.2752

NS

disease duration

r = -0.512

p = 0.001

stage of disease according to
Hoehn and Yahr
length of stay at
care and treatment facility

r = -0.8411

p < 0.001

r = -0.2381

NS

Figure 3. Correlation between functional status
measured by converted Barthel index scores and
stage of the disease according to Hoehn and Yahr

Choreiform dyskinesia causes a statistically significant
(p = 0.004) decrease in the functional status as measured
according to the Barthel index (Fig. 4).
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Figure 4. Functional status in converted Barthel index
scores and the presence of choreiform dyskinesia

Discussion
Parkinson’s disease is a slowly progressive, degenerative, untreatable disease of the central nervous system.
Its clinical manifestations include slow movements, muscle stiffness and resting tremors. It is caused by extrapyramidal motor system insufficiency [3-5].
The process of rehabilitation plays an important role
in the treatment of patients with Parkinson’s disease
and produces measurable benefits, as confirmed by this
study and numerous literature reports [12-15].
Regular physical activity is important and should be
present in everyday life of patients with Parkinson’s disease as it helps prevent cardiovascular disease, diabetes
and obesity [16-18].
A study by Rudzińska M. showed that rehabilitation
has an established practical role in the treatment process
and regular and appropriately selected physical exercise
may positively influence the patients’ general health status both in early and advanced stages of the disease.
This study in patients with Parkinson’s disease, conducted with the use of the Geriatric Depression Scale
(GDS), showed an improved health status in subjects
with depression. Test I, performed before rehabilitation,
indicated depression in 64.3% of the patients. The result significantly improved in Test II, which took place
5 months later and showed depression in 40.5% of the
patients. The analysis conducted as part of the study indicates that rehabilitation had a positive influence on the
level of depression in the patients and improved their
functional status.
The literature shows that kinesiotherapy visibly improves physical fitness of the patients, helping them with
everyday functioning and significantly contributing to an
improvement in the quality of their lives [2,4].
According to Struensee M. et al., pharmacological
treatment is more effective when combined with physical exercise than on its own.
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2

Kozak-Putowska D. et al. [11] studied the efficacy of
a therapeutic programme that included kinesiotherapeutic exercise, analysing improvements in general physical fitness and performance of the activities of daily
living in patients with Parkinson’s disease. The results
of their study suggest that a considerable improvement
was achieved in the overall motor performance, resulting
from the treatment’s effects on main symptoms of the
disease.
This study used the Barthel index to assess the functional status of patients with Parkinson’s disease with
respect to the activities of daily living, such as eating
meals, walking, getting dressed and undressed, personal
hygiene, using the toilet or bowel and bladder control,
and showed improvements in 35.71% of the patients,
while no pronounced deterioration was found in the other subjects, which indicates a positive influence of the
rehabilitation process.
According to the literature, patients who actively participate in rehabilitation enjoy a normal and better functional status for a longer time.
According to Pasek J. et al., rehabilitation introduced
at an early stage of the disease helps delay disease progression and debility.
The study described in this paper showed a correlation
between disease duration, stage of the disease, and the
patients’ age. These factors influence the functional status of the patients.
Kinesiotherapy is very important in the process of rehabilitation of patients with Parkinson’s disease. It prevents permanent disability and allows for maintaining
independence and good physical fitness for as long as
possible [15-18].
The results presented in this paper confirm that kinesiotherapy improves the health status of patients with
Parkinson’s disease. It can be concluded that the use of
physical therapy and rehabilitation (consisting of general
fitness exercises) results in an improvement in the overall functional status of the patients. Rehabilitation contributed to a decrease in the severity of some symptoms
and helped prevent significant progression of the disease
despite the patients’ old age and the fact that they had
advanced disease.
The type of exercise and appropriate physical activity
are selected based on assessments of the patients’ functional status, particularly the stage of Parkinson’s disease. Kinesiotherapy contributes to a reduction in symptoms of the disease, helps the patients maintain a level
of activity that allows them to perform everyday tasks,
and makes it easier to adjust to progressive disability in
advanced stages of the disease. Rehabilitation should
be introduced as early as at diagnosis and continue for
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the rest of the patient’s life. Nowadays, more and more
methods of rehabilitation are available for patients with
Parkinson’s disease. Each method is aimed at improving
physical fitness and the overall health status of the patients, which significantly increases their quality of life
[12]. The efficacy of rehabilitation depends on systematic exercise and on the patients working closely with the
physiotherapist and continuing the exercise programme
every day.
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Conclusions
1. Parkinson’s disease is a very difficult clinical and social problem.
2. Physical therapy has a positive impact on the level of
depression in the patients and on their functioning.
3. Duration and stage of the disease and the age of the
patients all influence their functioning.
4. The therapeutic effect of physical therapy and rehabilitation does not depend on the patient’s gender, place of residence, level of education, marital status, and
length of stay at a care and treatment facility.
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Eating habits and the occurrence of old age diseases
– preliminary reports
Nawyki ¿ywieniowe a wystêpowanie chorób wieku
starczego – doniesienia wstêpne
Marzena Agnieszka Humańska, Mirosława Felsmann, Aneta Wieczorek
Laboratory of Basic Clinical Skills and Medical Simulation, Nicolaus Copernicus University in Torun,
Collegium Medicum in Bydgoszcz

Abstract
Introduction. There are many factors that influence the way the elderly eat. Previously acquired eating habits are the most
important ones. Aim of the work. Analysis of the relationship between eating habits and the occurrence of diseases of old
age. Materials and methods. The research was conducted among the elderly living in Torun. Following scales and questionnaires were used in the study: Mini Nutritional Assessment (MNA) scale, the author’s questionnaire survey containing questions about dietary habits. Variables relations evaluation was conducted using the chi test of independence and Cramer’s
V. Significance level p0.05 was decided to be statistically significant. The study group consisted of 100 people – 80 women
and 20 men, aged 60 and over. People aged between 60-69 and 70-79 were dominant in the group. Body Mass Index (BMI)
ranged between 25-30, which means that about half of the respondents were overweight or obese. When it comes to nutritional status according to the MNA scale, 32.5 % female and 20% male respondents obtain inappropriate results. Results.
There was a significant statistical relationship between fish consumption and the incidence of coronary heart disease. Diabetes was more common in people who are overweight or obese. There has been shown the relationship between snacking
between meals, eating sweets and the occurrence of overweight or obesity. There was presented a significant correlation between increased BMI and the incidence of diabetes. Conclusion. Intensification of diabetes is associated with the occurrence
of overweight and obesity, which is the result of snacking between meals and eating sweets. Coronary heart disease usually
appeared in people who consume fish occasionally, or do not eat them at all. (Gerontol Pol 2017; 25; 95-98)
Key words: geriatrics, nutrition, aging, diet
Streszczenie
Wstęp. Na charakter i sposób odżywiania się osób starszych ma wpływ wiele czynników. Najważniejsze z nich to wcześniej
nabyte nawyki żywieniowe. Cel pracy. Analiza zależności pomiędzy nawykami żywieniowymi a występowaniem chorób
wieku starczego. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród osób starszych na terenie Torunia. Do badań wykorzystano: skalę oceny stanu odżywienia (MNA), autorski kwestionariusz ankiety, zawierający pytania dotyczące nawyków
żywieniowych. Badanie zależności zmiennych wykonano przy pomocy testu niezależności chi-kwadrat oraz współczynnika
V Cramera. Przyjęto poziom istotności p0,05 za statystycznie istotny. Grupę badawczą stanowiło 100 osób- 80 kobiet
i 20 mężczyzn, powyżej 60 roku życia. Wśród kobiet jak i wśród mężczyzn dominowały osoby w wieku 60-69 lat i 70-79 lat.
Wskaźnik BMI zarówno u płci żeńskiej jak i męskiej wynosił w granicach 25-30, czyli około połowa badanych wykazywała
nadwagę lub otyłość. Wśród badanych osób w zależności od płci- 32,5 % kobiet i 20 % mężczyzn wykazywało nieprawidłowy wynik oceny stanu odżywienia według skali MNA. Wyniki. Wykazano istotną statystycznie zależność między spożywaniem ryb a zachorowalnością na chorobę niedokrwienną serca. Cukrzyca występowała częściej u osób z nadwagą lub otyłością. Wykazano zależność między podjadaniem między posiłkami, spożywaniem słodyczy a występowaniem nadwagi lub
otyłości. Wykazano istotny statystycznie związek między podwyższonym BMI a zachorowalnością na cukrzycę. Wnioski. Intensyfikacja cukrzycy związana jest z występowaniem nadwagi i otyłości, na które wpływają podjadanie między posiłkami
i spożywanie słodyczy. Choroba niedokrwienna serca najczęściej pojawiała się u osób spożywających ryby okazjonalnie
bądź niespożywających ich w ogóle. (Gerontol Pol 2017; 25; 95-98)
Słowa kluczowe: geriatria, odżywianie się, starzenie się, dieta
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Introduction
An appropriate diet is one of the main factors deciding about proper functioning of an organism, no matter how old the person is. It may delay the natural aging
process that progresses with age with various intensity.
Insufficient intake of high-energy protein, vitamins’ and
minerals’ deficiencies and obesity are the main nutritional problems of the elderly. There are many factors that
have an influence on the way the elderly eat [1,2]. Previously acquired eating habits are the most important
ones [1]. Eating habits are ones of the most difficult to
change as they are strengthened by being repeated. Currently, there is a strong emphasis on changing eating habits. On the one hand, there is a need to improve health
in the society in which diseases caused by inappropriate
eating take their heavy toll, and on the other hand there is a pressure from ubiquitous advertising related with
a consumerist way of life [3,4]. Not only are eating habits closely related to the processes of aging occurring
in human body, but they also play an important role in
maintaining health. Too little or too much nutrient intake has an impact on increasing morbidity and mortality
among the elderly [3,5]. The knowledge of eating habits
of the elderly is very important to investigate the relation
between the diet, nutritional status and diseases’ occurrence. It enables to recognize patients in danger of malnutrition and those threatened with too much nutrient intake, which causes many diseases related to the diet, for
example diabetes, obesity, ischemic heart disease, osteoporosis [3,6,7].

Aim
Analysis of the relationship between eating habits and
the occurrence of diseases of old age.

Materials and methods
The research was conducted among elderly people being taken care of in Daily Care Home, residents of the
Care Home and the students of the University of the
Third Age in Toruń. Only people who had signed a written consent took part in the research. Everyone had been
informed about the aim of the research and its scientific character. The study group consisted of 100 people
– 80 women and 20 men, aged 60 and over. Most women were between 60-69 years of age and between 7079 years of age, they constituted respectively 43.8% and
33.8% of the respondents. Among 20 male respondents
there were 30% between 60-69, 30% between 70-79
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2

years of age and 35% between 80-89 years of age. Over
a half of female and male respondents were widows/
widowers and they constituted 56% of all group. 26%
of respondents were married and 7.0% were divorced.
Unmarried women/men and cohabiting partners constituted respectively 9.0% and 2.0% of examined population. 64% of the respondents lived alone, including 65%
women and 60% men. The rest, 35% of women and
40% of men declared living with the family.
In order to conduct the research there had been obtained the consent from the Bioethical Committee in Nicolaus Copernicus University Ludwik Rydygier Collegium
Medicum in Bydgoszcz. Questionnaires and scales used
in the study are as follow [8]:
1. The Mini Nutritional Assessment (MNA) scale; consists of four parts: anthropometric data, general assessment, diet assessment and patient’s subjective
self-assessment. Test interpretation: 24 points: good
nutritional status, 17-23.5 points: the risk of malnutrition, < 17 points: malnutrition.
2. Self-constructed questionnaire including questions
regarding eating habits and sociodemographic data.
There was also measured patients’ waist-hip ratio
(WHR) as it helps to differentiate two types of obesity the android and the gynaecoid one. WHR = waist
circumference [cm]/ hip circumference [cm]. Results’
interpretation: android obesity can be recognized
when WHR index for women is  0.8, for men  1.0,
and gynaecoid obesity when WHR index for women
is < 0.8, and for men < 1.0.

Results
BMI of the research group was as follows: 48.8% of
women were overweight, 33.8% were of normal weight,
15% were obese and 2.5% were underweight. When it
comes to men, 55% were overweight, 25% were of normal weight, 16% were obese and no one underweight.
Among the respondents, according to sex, 32.5% of women and 20% of men demonstrated inappropriate results
of nutritional status in accordance to MNA scale.
All overweight and obese respondents snacked between the meals (100%), 50% underweight respondents and
only 12.5 of people with appropriate BMI admitted to
eating snacks. There was indicated a statistically significant relationship between BMI and snacking between
meals (p = 0.000). The higher BMI, the higher frequency of snacking. There was demonstrated a statistically significant relationship between BMI and the frequency of
eating sweets (p = 0.000). Up to 54% of overweight people ate sweets every day and 40% several times a week.
Moreover, 43.8% of obese people ate sweets every day
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or a few times a week. Respondents with appropriate
BMI most often did not eat sweets at all.
There was shown a statistically significant relationship
between incidents of diabetes and BMI in the respondents (p = 0.017). It was more common in overweight
(8%) or obese people (31.3%). Only 3.1% respondents
with appropriate BMI had diabetes and no underweight
people suffered from this disease.
Ischemic heart disease was most frequent in people
eating fish occasionally or did not eat fish at all (in both
groups 47.7% of people suffered from ischemic heart
disease). 25.9% of people who ate fish every day and
45.7% of those who ate them several times a week did
not suffer from ischemic heart disease. The study showed a statistically significant relationship between the
frequency of fish intake and ischemic heart disease morbidity (p = 0.000). The less frequently the respondents
ate fish, the more often they suffered from ischemic heart disease.

Discussion
The research demonstrated that there is a relation between snacking between meals, eating sweets and overweight or obese in elderly people. The results coming
from the research are confirmed by different authors. In
their research, Cymerys M. and Olek E. were assessing
eating habits and lifestyle of people with android obesity. According to their results, snacking between meals
was common among the respondents. Almost half of
them (48%) admitted that they snacked every day. 29%
of the respondents admitted that they have eaten snacks
quite frequently. Most of them ate sweets – about 54%,
then fruits – about 25%, and sandwiches – about 12%
of the patients [9,10]. Trichopoulou A. and co-authors in
their study regarding the quality of the way of eating in
elderly people also indicated that snacking between meals was a common and dangerous phenomenon among
the elderly (67.3% of women and 58% of men), as it encourages overweight and obesity. 21.1% of the studied
population was overweight and almost half was obese
– 45.2% [15]. The result of this research correlates with
own research. Own research results, as well as results of
other authors prove that constant snacking between meals leads to an excessive consumption of calories, and
as a consequence, to being overweight and obese. For
many people snacking seems to be harmless, however,
after a while it becomes involuntary. Elderly people
most frequently reach for sweet snacks, such as cookies,
cakes and buns, rarely for salty snacks like for example
breadsticks. Most frequently the situation is connected
with the lack of physical activity and boredom. Con-
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stant sitting in front of the television set encourages bad
eating habits and lack of concentration during eating
causes eating more as the brain does not record the sense
of satiety.
Presented research showed a correlation between increased BMI and diabetes morbidity. Diabetes was
more common in overweight or obese people. Therefore, overweight or obese people suffered from diabetes
more often than those with appropriate weight or underweight. Own research corresponds with the study of
other authors. In Field A.E. and co-authors research it
was displayed that the risk of diabetes (type II) is 30-40
times larger in people with BMI > 35 kg/m2 compared
to people with BMI < 22 kg/m2 [11]. These researches
correlate with own study as overweight and obesity are
a strong determinants of the risk of diabetes even if there
are no other risk factors. In Pupek-Musialik D. and co-authors study, it was demonstrated that diabetes occurred mostly in overweight or obese people. Fatty tissue is
accumulated in excess in abdominal area, which generates insulin resistance and the excess of fatty acids that
accelerates emergence of diabetes [12]. It was confirmed
by own research.
Own research indicated that there has been a relation
between fish intake and ischemic heart disease morbidity. Ischemic heart disease was more common in people
who ate fish occasionally or did not eat fish at all. Own
research was proven by other authors. Gacek M. conducted research regarding fish intake among elderly Poles and Germans. Both groups were eating fish relatively
often with statistically significant vantage of eating fish
by Germans. It was revealed that ischemic heart disease
refers to ⅓ of Poles and only 5.3% of Germans [13]. The
research of Trochopoulou A. and co-authors determined
that long-term fish intake has an advantageous influence
on the lipid profile and hypertension, as well as on blood glucose level in people living in Mediterranean countries. It was proven by Seven Countries Study initiated
by A. Keys. The author proved that the healthiest diet is
the Mediterranean one, with great fish intake, which prevents from ischemic heart disease [14,15]. In the study
of Anastasios S. Dontas and co-authors, there was also
shown a statistically significant relation between fish intake and ischemic heart disease morbidity in the elderly.
Higher fish intake reduces the risk of cardiovascular diseases [16]. The results from own research indicated that
fish intake among study population has been high due to
tradition of eating fish on Fridays and during fasts, instead of meat. People who live in Care Homes eat fish since the menu included this product, therefore, it was imposed on them. Additionally, high fish intake may also
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be caused by proximity of fish shops that entice elderly
people with many promotions and discounts.

Conclusion
Food habits of older people have an impact on the occurrence of diseases of old age.

Intensification of diabetes is associated with the occurrence of overweight and obesity, which affects snacking
between meals and eating sweets. Coronary heart disease usually appeared in people who consume fish occasionally, or do not eat them at all.
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The impact analysis of the educational program on
changing of eating habits of people over the age of 65
with diagnosed coronary heart disease
Analiza wp³ywu przeprowadzonego programu
edukacyjnego na zmianê zachowañ ¿ywieniowych
osób po 65 roku ¿ycia z rozpoznan¹
chorob¹ niedokrwienn¹ serca
Beata Dziedzic, Jacek Imiela, Zofia Sienkiewicz, Maria Strzemieczna
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Abstract
Introduction. In recent years, the average life expectancy is increasing. Cardiovascular disease, including coronary heart
disease, is the leading cause of death especially among older communities. Proper healthy habits associated with appropriate nutrition, implemented in each stage of life, improve health conditions and prevent further progression of disease.
Aim. The aim of the study was to assess the impact of an educational program on the change of eating behavior in a group
of elderly people treated for ischemic heart disease. Material and methods. The study included 200 patients treated in a
specialized cardiological clinic. The subjects were divided into two groups (educated group - A and not educated, control
group - B). The educational program was completed by the participants of group A. After six months there was an inspection of the results of the training program. One group was specified as group A1 (educated group after 6 months) and B1
(not educated after 6 months). The study was performed with a self-prepared questionnaire containing questions concerning the frequency of consumption of selected food products. Results. The analysis of the frequency of consumption of
selected food products in 6 months after the training program in groups A to A 1 increased consumption of fish 3-2 times
a week (from 12% to 59.1%); daily consumption of fruits and vegetables (from 42% to 61.3%), daily consumption of skim
dairy products (from 11% to 22.6%) and the daily consumption of cereal products (from 30% to 44.1%). Conclusions. The
survey observed a significant improvement in eating habits after the implementation of the training program. The subjects
require further systematic education in order to improve their health. (Gerontol Pol 2017; 25; 99-105)
Key words: health habits, education, elderly, coronary heart disease
Streszczenie
Wstęp. W ostatnich latach życie ludzkie wydłużyło się. Choroby układu krążenia w tym choroba niedokrwienna serca są
nadal najczęstszą przyczyną zgonów szczególnie wśród starszej społeczności. Właściwe zachowania zdrowotne związane z
odpowiednim odżywianiem, wdrożone w każdym etapie życia sprzyjają zdrowiu oraz zapobiegają dalszemu postępowi choroby. Cel pracy. Celem badań była ocena wpływu zrealizowanego programu edukacyjnego na zmianę zachowań żywieniowych w grupie osób starszych leczonych z powodu choroby niedokrwiennej serca. Materiał i metody. Badaniem objęto
200 pacjentów leczonych w specjalistycznej poradni kardiologicznej, następnie osoby badane podzielono na dwie grupy
(grupa edukowana - A oraz grupa nieedukowana, kontrolna – B). Wśród uczestników grupy A zrealizowano program edukacyjny. Po upływie sześciu miesięcy przeprowadzono kontrolę wyniku realizowanego programu szkoleniowego i wyszczególniono grupę A1 (edukowana po 6 miesiącach) oraz B1 (nieedukowana po 6 miesiącach). Badanie przeprowadzono przy
użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety zawierającego pytania z zakresu częstości spożywania wybranych produktów
żywnościowych. Wyniki. Analizując częstość spożycia wybranych produktów żywnościowych po realizacji programu szkoleniowego w grupach A do A 1 wzrosło spożycie ryb 3-2 razy w tygodniu (z 12% do 59,1%), codzienne spożycie warzyw i
owoców (z 42% do 61,3%), codzienna konsumpcja chudego nabiału (z 11% do 22,6%) oraz codzienna podaż produktów
zbożowych (z 30% do 44,1%). Wnioski. W przeprowadzonym badaniu zaobserwowano znaczną poprawę zachowań żywieniowych po wdrożeniu programu szkoleniowego. Badani wymagają dalszej systematycznej edukacji w celu poprawy zdrowia. (Gerontol Pol 2017; 25; 99-105)
Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, edukacja, osoby starsze, choroba niedokrwienna serca
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Introduction
The dominant number of deaths caused by cardiovascular disease (CVD) touch the Poles in the elderly. In
2013 on 387 000 deaths caused by CVD, 72% were
persons aged 65 and above, for compared to 1990 when
this percentage was 65%. The reason of this difference
might be, among other things, an increased participation
of older people in the general population. Despite the
decline in mortality caused by cardio - vascular factors,
in 2012 in the group of people over the age of 65 they
caused 54% of deaths, including 13% caused by ischemic heart disease [1]. In the last years of the twentieth
century in developed countries, including Poland, human
life got significantly longer [2]. An increasing number of
people in the old age require the implementation of effective educational programs [3]. Health habits play an
important role as factors affecting health and the aging
process. The issue of health behaviors is especially important in the face of the growing proportion of older
people in the general population [4]. In the nutrition of
older people eating habits are important, which are not
always appropriate. Properly balanced, low-calorie diet,
has a positive effect on the aging process [5,6]. Over the
years not only is the metabolism changing, but also the
bioavailability of foods, as well as the risk of developing
cardiovascular disease is increasing. So the diet should
be rich in fish products, lean meat, legumes and vegetable oils. An essential part of the diet are cereals with
the whole grain, vegetables and fruits, delivered in several portions during the day. Low-fat dairy products containing calcium and protein should be consumed in 2-3
portions daily. Drinking no less than one and a half a liter of fluid a day, should not be forgotten [7,8].

Aim
The aim of the study was to assess the impact of the
educational program on changing of eating habits of elderly patients with coronary heart disease diagnosed.

Material and methods
The study was conducted in the Specialized Cardiology Clinic in Warsaw. 200 randomly selected patients
receiving treatment in the clinic took part in the study.
Initially the study design was presented and explained to
participants. Some patients were willing to participate in
the educational training. The others, who were not interested in participating in educational activities, constituted the control group. As a result of this division, befoGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2

re the beginning of trainings, two groups were created:
educated (group A) and not educated (group B). Initially each group consisted of 100 patients. Finally only 93
patients attended the educational program. This group,
after the training program, designated as group A1. In
the control group 97 patients remained. This group was
labeled as a group B1. The study was performed with
a self-prepared questionnaire. The quality of nutrition
was rated on the basis of information about the frequency of consumption of selected products, given by those
surveyed. The list of products was based on the recommendation of the European Society of Cardiology (ESC)
for people with coronary artery disease. The study was
approved by the Bioethics Committee of the Institute of Cardiology in Warsaw (number of approval IK-NP.-0021-34/1433/14). Calculations were performed in
IBM SPSS 23.0. To assess the relationship between nominal variables and the differences between the two groups in the distributions of the response rate, contingency
tables were made and test Chi² were used. For tables 2x2
Fisher’s exact test was taken. To examine the relationship between qualitative variables factor V Cramer was
used . The analyzed parameters were described by quantity and the percentage. Borderline level of statistical
significance was p <0.05.

Results
The average age of participants of both groups was similar (group A - 68.98 years) (group B - 69.92 years).
The largest group was in marriage (78.5%). In both
groups majority resided in urban areas (95% and 84%).
Proportion of education levels (higher, secondary and
vocational) in group A was 29%, 44%, 27%, in group
B - respectively 39%, 39%, 22%. Group A consisted of
47% women and 53% men, while in group B women accounted for 43% and men for 57%.
In the first stage of the study the consumption of selected food products, before the implementation of the
training program, was analyzed. Majority of those surveyed declared consumption of oily fish once a week,
in both groups (in group A 62%, in group B 53%). Daily
consumption of fruits and vegetables in both groups was
declared by 42% of respondents. Low-fat dairy products
was daily dietary components for 11% of patients in group A and 12% of group B. Grain products were part of
daily meal for 30% of patients in group A and 32% in
group B. Grains and legumes have proved to be the least popular product, the largest group of 58% (group A)
and 54% (group B) consumed this kind of products less
than 1 time per week. Most often respondents declared
consumption of vegetable oils 3-2 times a week, in both
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groups A and B (respectively 35% and 44%). In addition
48% and 44% of patients in both groups declared putting additional salt into consumed products. Removing
of unwanted fat was a habit for 41% and 46% of the patients in groups A and B.
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After the educational program, in the group A1 in comparison with group A, the consumption of oily fish 3-2
times a week was significantly improved (from 12% to
59.1%), while the percentage of people not eating fish at
all or less than once a week reached zero level. Compa-

Table I. Frequency of consumption of selected food products in groups A, A1, B, B1
Tabela I. Częstość spożycia wybranych produktów spożywczych w grupach A, A1, B, B1
Product

Oily fish

Frequency
I do not consume
Less than once a week
Once a week
3-2 times a week
6-4 times a week
Every day

Total

Fruits and
vegetables

I do not consume
Less than once a week
Once a week
3-2 times a week
6-4 times a week
Every day

Total
I do not consume
Less than once a week
Lean meat and Once a week
poultry cured
3-2 times a week
meats
6-4 times a week
Every day
I do not consume
Less than once a week
Once a week
Low fat dairy
3-2 times a week
6-4 times a week
Every day
Total
I do not consume
Less than once a week
Once a week
Whole grain
3-2 times a week
6-4 times a week
Every day
Total
I do not consume
Less than once a week
Once a week
Grains and
3-2 times a week
legumes
6-4 times a week
Every day
Total
I do not consume
Less than once a week
Once a week
Vegetable oils
3-2 times a week
6-4 times a week
Every day
Total

Group A
n
%
0
0.0
26
26.0
62
62.0
12
12.0
0
0.0
0
0.0
100
100.0
0
0.0
0
0.0
5
5.0
25
25.0
28
28.0
42
42.0
100
100.0
3
3.0
11
11.0
51
51.0
22
22.0
13
13.0
0
0.0
4
4.0
9
9.0
24
24.0
42
42.0
10
10.0
11
11.0
100
100.0
6
6.0
3
3.0
14
14.0
27
27.0
20
20.0
30
30.0
100
100.0
22
22.0
58
58.0
12
12.0
8
8.0
0
0.0
0
0.0
100
100.0
0
0.0
0
0.0
15
15.0
35
35.0
17
17.0
33
33.0
100
100.0

Group A1
n
%
0
0.0
0
0.0
37
39.8
55
59.1
1
1.1
0
2.1
93
100.0
0
0.0
0
0.0
1
1.1
7
7.5
28
30.1
57
61.3
93
100.0
0
0.0
7
7.5
42
45.2
29
31.2
15
16.1
0
0.0
3
3.2
0
0.0
7
7.5
35
37.6
27
29.0
21
22.6
93
100.0
2
2.2
0
0.0
2
2.2
18
19.4
30
32.3
41
44.1
93
100.0
0
0.0
0
0.0
44
47.3
49
52.7
0
0.0
0
0.0
93
100.0
0
0.0
0
0.0
8
8.6
30
32.3
22
23.7
33
35.5
93
100.0

Group B
n
%
1
1.0
32
32.0
53
53.0
11
11.0
1
1.0
2
2.0
100
100.0
0
0
2
2.0
1
1.0
31
31.0
24
24.0
42
42.0
100
100.0
5
5.0
12
12.0
51
51.0
20
20.0
12
12.0
0
0.0
5
5.0
10
10.0
25
25.0
35
35.0
13
13.0
12
12.0
100
100.0
4
4.0
14
14.0
6
6.0
28
28.0
16
16.0
32
32.0
100
100.0
17
17.0
54
54.0
16
16.0
11
11.0
2
2.0
0
0.0
100
100.0
4
4.0
5
5.0
13
13.0
44
44.0
14
14.0
20
20.0
100
100.0

Group B1
n
%
1
1.0
31
32.0
52
53.6
10
10.3
1
1
2
1.1
97
100.0
0
0.0
2
2.1
1
1.0
28
28.9
23
23.7
43
44.3
97
100.0
5
5.2
12
12.4
49
50.5
19
19.6
12
12.4
0
0.0
5
5.2
12
12.4
21
21.6
36
37.1
13
13.4
10
10.3
97
100.0
3
3.1
14
14.4
6
6.2
25
25.8
18
18.6
31
32.0
97
100.0
15
15.5
52
53.6
18
18.6
10
10.3
2
2.1
0
0.0
97
100.0
4
4.1
5
5.2
13
13.4
38
35.8
14
14.4
23
23.7
97
100.0
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rison of groups A to A1 shows, that less respondents declared consumption of fruits and vegetables 3-2 times per
week (from 25% to 7.5%) in favor of a significant increase in declarations of eating fruits and vegetables every
day (from 42% to 61.3%) or 6-4 times per week (from
28% to 30.1%). During the first study (group A), declared
consumption of low fat dairy every day rated 11%, while
6-4 times a week rated 10%. Both of this values increased
after the training - in group A1 rated respectively 22.6%
and 29%. The grains became part of the everyday diet
for 44.1% of the patients in group A1 (previously 30%)

and consumed 6-4 times per week for 32.3% of the group
(previously 20%). The participants of training have learned how important the presence of grains and legumes is
in the diet. The results of the comparative analyzes of groups A and A1 showed that number of persons declaring
not consuming these products or consuming them less
frequently than once a week achieved zero values (from
respectively 22% and 58%). At the Same time the consumption of grains and legumes 1 time per week and 3-2
times week increased (respectively 47.3% and 52.7%). In
the group A, vegetable oils were consumed 6-4 times a

Table II. Adding extra salt and disposing of visible fat from the meat in groups A, A1, B, B1
Tabela II. Dodawanie soli i pozbywanie się widocznego tłuszczu z mięs w grupach A, A1, B, B1
Adding extra salt
No
Yes
Total

Group A
n
%
52
52.0
48
48.0
100
100.0

Group A1
n
%
79
84.9
14
15.1
93
100.0

Group B
n
%
56
56.0
44
44.0
100
100.0

Group B1
n
%
53
54.6
44
45.4
97
100.0

15
44
41
100

9
5
79
93

15
39
46
100

14
36
47
97

Disposing of visible fat from the meat
and cold cuts
No
Sometimes
Yes
Total

15.0
44.0
41.0
100.0

9.7
5.4
84.9
100.0

15.0
39.0
46.0
100.0

14.4
37.1
48.5
100.0

Table III. Comparative characteristic consumption of certain products in groups A, A1, B, B1
Tabela III. Charakterystyka porównawcza spożycia niektórych produktów w grupach A, A1, B, B1
Parameter
Consumption of oily fishes
Consumption of fruits and vegetables
(200g)
Consumption of lean meat and poultry
cured meats
Consumption of low fat dairy

Consumption of whole grain products

Consumption of grains and legumes

Consumption of vegetable oils

Adding extra salt to the meals
Disposing of visible fat from the meat and
cold cuts and skin from poultry
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Compared groups
A Vs A1
A1 Vs B1
B Vs B1
A Vs A1
A1 Vs B1
B Vs B1
A Vs A1
A1 Vs B1
B Vs B1
A Vs A1
A1 Vs B1
B Vs B1
A Vs A1
A1 Vs B1
B Vs B1
A Vs A1
A1 Vs B1
B Vs B1
A Vs A1
A1 Vs B1
B Vs B1
A Vs A1
A1 Vs B1
B Vs B1
A Vs A1
A1 Vs B1
B Vs B1

Ch2
60.74
67.63
0.03
14.83
16.97
0.14
5.62
9.19
0.02
29.82
28.25
0.68
19.28
21.65
0.40
127.69
105.65
0.28
2.91
14.62
0.60
23.99
20.56
0.04
44.38
32.58
0.12

df
3
5
5
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
3
4
4
3
5
5
1
1
1
2
2
2

φ/V
0.56
0.60
0.01
0.28
0.30
0.03
0.17
0.22
0.01
0.40
0.39
0.06
0.32
0.34
0.05
0.81
0.75
0.04
0.12
0.28
0.06
0.35
0.33
0.01
0.48
0.41
0.02

p
0.000
0.000
1.000
0.002
0.002
0.998
0.230
0.057
1.000
0.000
0.000
0.984
0.002
0.001
0.995
0.000
0.000
0.991
0.406
0.012
0.988
0.001
0.001
0.848
0.000
0.000
0.942
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week by 17% of respondents, every day by 33%, in the
group A1 this values rose to 23.7% and 35.5%. Detailed
results are presented of the Table I.
After the training the number of people who declared
putting extra salt to the meals also had been strongly
reduced - from 48% in group A to 15.1% in group A1.
Before the training program, only 41% of people from
group A was disposing of the visible fat from meats and
cold cuts. After the training this number increased to
84.9% (group A1).
Also comparison of group A1 (educated group) and
B1 (control group) showed similar benefits of the training program and positive change in eating habits. Detailed results are presented in Table II.
The analysis of the survey conducted before the implementation of the training program, showed statistically significant differences between group A and B in the
consumption of wholegrain cereal products and vegetable oils. Analysis of other variables showed no statistical
significance. Re-analysis of the consumption of selected
food products after the training program showed statistically significant differences between groups A and A1 as
well as between A1 and B1. There was no statistical significance differences between group B and B1.

Discussion
Coronary heart disease, which in Poland is one of the
most common causes of hospitalization, mortality and
inability to work, requires the implementation of remedial programs [9] which should include adequate knowledge about the elimination of risk factors. Effects of
reducing of risk factors are comparable to pharmacological treatment and surgery. Global research, based on
IMPACT model, conducted in Europe, America, Canada, China and New Zealand estimate that the reduction
in mortality as a result of the elimination of risk factors
is 50 - 75%. In the United States in 20 years (1980 to
2000) the decrease of mortality due to the reduction of
risk factors was estimated at 44% in Canada from 1994
to 2005 - 48%, in UK in the period 1981-2000 - 50%, in
Poland in the years 1991 - 2005 around 54% [10].
Analyzing the results of the study in which several
Spanish centers participated and in which 7447 people
aged 50 - 80 years took part, after introduction of one
of the mediterranean diets, enriched with nuts consumption, the risk of death because of cardiovascular causes
was reduced by 30% [11].
In the described survey fishes, which are an important
part of the Mediterranean diet, were consumed 3-2 times
a week by only 12% of respondents in the group A(before the training), and 11% of people in the group B (con-
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trol group). After completing the education program, the
percentage of people declaring consumption of fish 3-2
times a week in the group educated A1, increased significantly up to 59.1%. In the uneducated, control group
was still low (10.3%).
The knowledge of the connection between dyslipidemia and poor nutrition seems to be widely known.
Unfortunately despite this, even in high risk groups there is problem of incorrect behaviors regarding nutrition.
This was confirmed in a study conducted by Makarewicz et al. In the study eating habits of 70 patients with
heart failure and healthy people were compared. In the
group with diagnosed sickness,he noticed a high consumption of saturated fatty acids and low of dietary fiber
[12].
Also as described in the article study, numerous incorrect habits related to nutrition had been shown. It
confirms the results of other analyzes.
This is especially important due to the fact that the study concerned patients whose disease had already occurred.
Another example is a study conducted by Suliga in
which 166 patients aged 60 years and above took part.
In this study many unhealthy food habits were noticed.
57.2% of people were adding extra salt to meals after
preparation. 83.1% of respondents consumeted fishes
once a week or less often. 67.5% ate meat and cold cuts
every day, while vebetables were not part of everyday
diet for 37.4% and fruits for 38%of responders. Wholemeal bread was not included in daily meals by 74.4%,
milk and dairy products by 39.2% of participants of the
research. 41% of respondents declared consuming grains
and legumes less than once a week or not at all [13].
The results of the mentioned study were similar to the
ones presented in this article, although in this last study
an improvement after the training was noticed.
The results of the analysis by Szczerbińska et al. in the
group of elderly people are not optimistic. Similarly like
in the study present in this article, fruits were consumed
everyday only by 46.3% of respondents, legumes only
by 47.2%, vegetable oils by 52%, milk and dairy products by 56.6%. Consumption of fish 1-2 times a week
declared 38.9% of respondents, while 30.6% of surveyed consumed it only 1-2 times a month. 17.6% of people
almost did not eat fish at all [14].
Also other authors emphasize the importance of the
type of consumed products and their impact on cardiovascular - vascular related morbidity and mortality. A large observational study, in editions of the programs Pol
- MONICA and WAW- KARD, assessing the state of
nutrition of the population of Warsaw in 28 years (19842012), proved the decrease of the risk of cardiovascular
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2
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disease associated with a change of diet - a reduction
of consumption of saturated fat ,replaced by plants products. The reduction in the risk of mortality by 20% in
men and 35% in women was noticed [15].
The British study attempted to assess the influence of
the diet recommended by the WHO (Mediterranean style) addressed to the elderly and its role in cardio - vascular diseases in comparison with traditional diet (so-called healthy diet). The study included 3338 men aged 60
- 79 years. The lowest risk of mortality was found in the
group on a diet composed according to the WHO recommendations for this age group [16].
The analysis of 10 prospective studies in Europe and
the United States (281 874 men and women) showed
that adherence to dietary recommendations identified by
WHO in patients aged 60 years and above, resulted in a
reduction in mortality associated with cardiovascular diseases, especially in Southern Europe [17].

Conclusions
1. A lot of incorrect health habits, associated with poor
nutrition, was noticed before the implementation of the
education program.
2. After the training program, eating habits of participants
had improved, especially the frequency of consumption
of recommended products had increased.
3. It is recommended to continue education on healthy
lifestyle for perpetuation of the achieved results. It is especially important due to the growth of the number of
older people, in whom the risk of further development of
the disease increase with age.
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Streszczenie
Wstęp. Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) pełnią funkcje edukacyjne i realizują potrzeby osób starszych w obszarze
aktywizacji fizycznej, społecznej, intelektualnej. Słuchaczami są w większości osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Cel.
Celem pracy była ocena roli i wpływu regularnych ćwiczeń podejmowanych przez słuchaczy UTW na sprawność i samopoczucie w małych miejscowościach na terenie Wielkopolski. Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 102 osób z
grupy UTW uczestniczących w zajęciach gimnastycznych oraz u 104 osób, które nie uczestniczyły w zorganizowanych formach aktywizacji (grupa kontrolna). Grupę UTW oceniono dwukrotnie, na początku semestru i po 4 miesiącach, a kontrolną tylko jeden raz. Wszyscy badani wypełnili ankietę złożoną z pytań o dane osobowe, występujące choroby i przyjmowane
leki, korzystanie z pomocy fizjoterapeuty. Nasilenie bólu i ogólne samopoczucie oceniono przy pomocy skali numerycznej
(Numeric Rating Scale, NRS), oceniono nastrój depresyjny przy pomocy Geriatrycznej Skali Depresji (GDS). Sprawność
fizyczną oceniono za pomocą Testu Short Physical Performance Bartery (SPPB). Wyniki. Wyniki testów SPPB wykazały
istotnie lepszą sprawność w grupie UTW. Wśród słuchaczy UTW stwierdzono także istotnie mniejsze natężenia bólu i lepsze samopoczucie niż w grupie kontrolnej. Porównanie wyników badań przed i po zakończeniu ćwiczeń w grupie UTW
wykazało istotne obniżenie dolegliwości bólowych i polepszenie samopoczucia. Dodatkowo wykazano korelację między
testem SPPB a skalą NRS dla oceny bólu i samopoczucia. Wnioski. Osoby starsze uczestniczące regularnie w zajęciach
sportowych UTW osiągają lepsze wyniki w testach sprawnościowych, mają lepsze ogólne samopoczucie i mniejsze dolegliwości bólowe w porównaniu z rówieśnikami niebędącymi słuchaczami UTW. (Gerontol Pol 2017; 25; 106-111)
Słowa kluczowe: sprawność, Uniwersytet Trzeciego Wieku, aktywizacja
Abstract
Introduction. The Third Age Universities (U3A) create educational functions and at the same time fulfil the needs of the
elderly in the area of physical, social and intellectual activities. Students are mostly people who have reached retirement
age. Aim. The aim of the study was to assess physical function and well-being of U3A students participating in physical
activities. Material and methods. The study was conducted on 102 U3A students participating in gym classes and a control group of 104 subjects who did not take part in any form of organized physical activity. The U3A group was assessed
twice, at the beginning of the semester and after 4 months, whereas the control one only once. All subjects completed an
original questionnaire consisting of respondent`s particulars and questions evaluating morbidity, medications used as well
as the contact with a physiotherapist. The severity of pain and general well-being were assessed with the Numeric Rating
Scale (NRS), depressive symptoms were evaluated with the Geriatric Depression Scale (GDS) and physical fitness with the
Short Physical Performance Battery (SPPB) test. Results. Results of SPPB test were significantly better in the U3A group
than in the control one. Pain intensity was assessed as significantly lower and general well-being as significantly better by
the students when compared with control subjects. The significant improvement of mood and reduction of pain intensity
was observed in the group of the U3A students at the end of the exercise session. In addition, a correlation between the
results of SPPB test and the results of pain intensity as well as well-being assessment were noticed. Conclusions. Elderly
people taking part in U3A gym classes regularly are more active physically, reported lower intensity of pain and better general well-being than their peers who are not the U3A students. (Gerontol Pol 2017; 25; 106-111)
Keywords: activity, University of the Third Age, fitness
Adres do korespondencji:  Ewa Zasadzka; Katedra Geriatrii i Gerontologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Święcickiego 6; 60-781 Poznań  (+48 61) 854 65 73  ezasad@ump.edu.pl
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Celem pracy była ocena roli i wpływu regularnych
ćwiczeń podejmowanych przez słuchaczy UTW na
sprawność i samopoczucie w małych miejscowościach
na terenie Wielkopolski.

Wszyscy badani wypełniali ankietę złożoną z pytań
o dane osobowe, występujące choroby i przyjmowane leki, korzystanie z pomocy fizjoterapeuty. Nasilenie
bólu i ogólne samopoczucie oceniono przy pomocy skali numerycznej (Numeric Rating Scale, NRS), na której
badani określali odczuwane dolegliwości bólowe i samopoczucie w 11 punktowej skali od 0 do 10, gdzie 0
oznaczało brak bólu lub bardzo dobre samopoczucie,
a 10 – najsilniejszy ból i najgorsze samopoczucie [7].
Przy pomocy skróconej wersji Geriatrycznej Skali Depresji (GDS) oceniono nastrój depresyjny, który stwierdzano przy uzyskaniu przez badanych od 6 do15 punktów [8].
Sprawność fizyczną oceniono za pomocą Testu Short
Physical Performance Battery (SPPB) po analizie: pięciokrotnego wstawania z krzesła bez używania kończyn
górnych, równowagi statycznej w 3 pozycjach i chodu
na dystansie 3 m. Za każdą część w zależności od uzyskanego czasu badany może uzyskać od 0 do 4 punktów,
maksymalnie 12 [9]. Do analizy statystycznej użyto programu STATISTICA 12, przyjmując za poziom istotny
statystycznie p < 0,05. Normalność rozkładu sprawdzono za pomocą testu Shapiro-Wilka. Ze względu na
brak rozkładu normalnego niektórych danych wyniki
przedstawiono jako średnie (m) z odchyleniem standardowym (SD) oraz medianę (M) z zakresem ocenianych
parametrów. Dla porównania dwóch grup wykorzystano
test t-Studenta, test par Wilcoxon i test Fishera. Zależności pomiędzy dwiema wielkościami analizowano współczynnikiem sumy rang Spearmana.
Badania przeprowadzono za zgodą Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Materiał i metody

Wyniki

Badaniami objęto 206 osób (180 kobiet i 26 mężczyzn) mieszkańców gmin Strzałowo i Jarocin w wieku
powyżej 50 lat, wśród których było 102 słuchaczy (6
mężczyzn i 96 kobiet) uczestniczących w zajęciach fizycznych prowadzonych w ramach UTW (grupa UTW)
oraz 104 osoby (20 mężczyzn i 84 kobiety), które nie
uczestniczyły w zorganizowanych formach aktywizacji
(grupa kontrolna).
Każdy z grupy UTW uczestniczył w zajęciach gimnastycznych 1 raz w tygodniu przez 45 minut wykonując
ćwiczenia ogólnowzmacniające oraz wybierał drugą formę aktywności spośród zajęć na basenie, Nordic Walking, jogę i tańce.
Grupę UTW oceniono dwukrotnie, na początku semestru i po 4 miesiącach, a kontrolną tylko jeden raz.

Charakterystykę badanych i wyniki analizy funkcjonalnej przedstawiono w tabeli I. W całej badanej grupie
choroba zwyrodnieniowa stawów występowała u 144
osób (69,9%), nadciśnienie tętnicze u 83 (40,3%), choroba niedokrwienna serca u 23 (11,2%) a osteoporoza
u 21 (10,2%). Nie odnotowano statystycznie istotnych
różnic pomiędzy grupami w zakresie liczby występujących chorób. Tylko 10 badanych (4,9%) nie przyjmowało żadnych leków, 163(79,1%) stosowało do 5 leków
dziennie, a 33 (16,0%) powyżej 5 leków.
Wyniki testów SPPB wykazały istotnie lepszą sprawność w grupie UTW. Wśród słuchaczy UTW stwierdzono także istotnie mniejsze natężenia bólu i lepsze samopoczucie niż w grupie kontrolnej (tabela I). Porównanie
wyników badań przed i po zakończeniu ćwiczeń w grupie UTW wykazało istotne obniżenie dolegliwości bó-

Zmiana stylu życia, zainteresowanie zdrowym odżywianiem, podejmowanie aktywności fizycznej oraz
propagowanie konieczności regularnych badań i działań
profilaktycznych są, spośród wielu innych, czynnikami
prowadzącymi do wzrostu liczby osób starszych. W dzisiejszych czasach seniorzy chcą pozostawać aktywni po
zakończeniu pracy zawodowej, pełnić funkcje społeczne, rozwijać zainteresowania i wiedzę, a przede wszystkim jak najdłużej utrzymać samodzielność [1,2]. Priorytetowe znaczenie dla osiągnięcia tych celów ma regularna aktywność intelektualna i fizyczna, dostosowana do
aktualnego stanu zdrowia [3,4].
Inicjatywą pozwalającą na realizowanie tych założeń
są Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) [5]. Dają one
szansę osobom, które ukończyły karierę zawodową, na
dalszy rozwój pasji oraz ciekawe spędzanie wolnego
czasu i poznawanie nowych ludzi. W ofertach UTW
znajdują się zajęcia pozwalające na kształtowanie umiejętności intelektualnych i ruchowych [6]. Bogaty wachlarz proponowanych zajęć fizycznych pozwala słuchaczom na indywidualny dobór aktywności [5,6]. W Polsce szczególna rola przypada UTW w małych miejscowościach, gdzie inne oferty kierowane dla seniorów nie
są tak bogate jak w dużych miastach.

Cel
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Tabela I. Charakterystyka badanych i wyniki uzyskane w testach
Table I. Subjects characteristics and results of tests
Cała grupa
n = 206

Grupa 1 (UTW)
N = 102

Grupa 2
N = 104

Wiek badanych
m ± SD
Mediana; Zakres

65,9 ± 6,3
(65,0; 60-90)

63,5 ± 3,3
(62,0; 60-71)

68,2±7,6
(65,0; 60-90)

Kobiety
m ± SD
Mediana; Zakres

N = 180
65,5 ± 5,1
(65,0; 60-81)

N = 96
63,7 ± 3,2
(61,0; 60-71)

N = 84
67,6 ± 5,9
(65,0; 60-81)

p = 0,000029

Mężczyźni
m ± SD
Mediana; Zakres

N = 26
68,3 ± 11,5
(62,0; 60-90)

N=6
60,3 ± 0,5
(60,0; 60-61)

N = 20
70,8 ± 12,2
(66,5; 60-90)

p = 0,013069

GDS
0 – 5 pkt
6 – 16 pkt

179 (86,9%)
27 (13,1%)

90 (88,2%)
12 (11,8%)

89 (85,6%)
15 (14,4%)

p = 0,5719

Pomoc fizjoterapeuty
TAK
NIE

85 (41,3%)
121 (58,7%)

60 (58,8%)
42 (41,2%)

25 (24,0%)
79 (76,0%)

p = 0,0000

Regularne ćwiczenia
TAK
NIE

102 (50,0%)
104 50,0%)

102 (100,0%)
0 (0,0%)

0 (0,0%)
104 (100,0%)

p = 0,0000

SPPB cały
m ± SD
Mediana; Zakres

10,9 ± 2,0
(12,0; 1-12)

11,7 ± 0,6
(12,0; 10-12)

10,2 ± 2,6
(11,0; 1-12)

p = 0,000000

SPPB równowaga
m ± SD
Mediana; Zakres

3,8 ± 0,7
(4,0; 0-4)

3,9 ± 0,2
(4,0; 3-4)

3,6 ± 0,9
(4,0; 0-4)

p = 0,000023

SPPB wstawanie
m ± SD
Mediana; Zakres

3,6 ± 0,8
(4,0; 0-4)

3,9 ± 0,2
(4,0; 3-4)

3,3 ± 1,0
(4,0; 0-4)

p = 0,000000

SPPB chód
m ± SD
Mediana; Zakres

3,6 ± 0,7
(4,0; 1-4)

3,8 ± 0,4
(4,0; 3-4)

3,3 ± 0,9
(4,0; 1-4)

p = 0,000016

NRS ból
m ± SD
Mediana; Zakres

2,9 ± 2,4
(2,0; 0-9)

2,3 ± 2,2
(2,0; 0-8)

3,4 ± 2,4
(3,0; 0-9)

p = 0,0002353

NRS samopoczucie
m ± SD
Mediana; Zakres

2,3 ± 2,1
(2,0; 0-8)

1,7 ± 1,8
(1,0; 0-6)

2,9 ± 2,2
(3,0; 0-8)

p = 0,000000

Analizowane parametry

lowych (p = 0,000) i samopoczucia (p = 0,000), co ilustrują ryciny 1 i 2, jednak nie odnotowano znaczących
różnic w wynikach testu SPPB. Wyniki testu korelowały
natomiast z samopoczuciem słuchaczy po ćwiczeniach
(r = -0,53611, p < 0,03).
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p - value

p = 0,000005

Dyskusja
W badaniach stwierdzono, że mieszkańcy Strzałkowa
i Jarocina, korzystający ze zorganizowanych form aktywności fizycznej w ramach UTW osiągnęli lepsze wyniki w teście SPPB w porównaniu z mieszkańcami nieuczestniczącymi w tych zajęć. Osoby z grupy UTW charakteryzowały się lepszą zdolnością zachowania równowagi, większą siłą kończyn dolnych i szybszym chodem,
co pozwala prognozować, że pozostaną dłużej samodzielne w środowisku domowym [10]. Stwierdzono, że
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Rycina 1. Wyniki oceny ogólnego samopoczucia przez badanych
Figure 1. Results of general well-being assessment by the respondents

Rycina 2. Wyniki oceny nasilenia dolegliwości bólowych w badanych grupach
Figure 2. Results of pain intensity assessment in study groups

osoby z grupy kontrolnej, mimo iż nie różniły się pod
względem chorobowości i liczby stosowanych leków,
nie podejmowały regularnej aktywności fizycznej oraz
nie korzystały z pomocy fizjoterapeutów. Wyniki te potwierdzają ważną rolę UTW w aktywizowaniu osób po
50 roku życia w małych miejscowościach, gdzie często
są one jedyną instytucją oferującą możliwość spędzania

wolnego czasu na zajęciach grupowych: sportowych,
rekreacyjnych i edukacyjnych. Pierwszy UTW powstał
we Francji w 1973 r., a już 2 lata później utworzono go
także w Warszawie [5]. Ideą przyświecającą powstaniu
instytucji było umożliwienie osobom, które już zakończyły karierę zawodową, dalszego rozwoju i ciekawego
spędzania wolnego czasu z rówieśnikami. Różnorodna
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2
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oferta zajęć, w tym fizycznych, mobilizuje osoby starsze do regularnego podejmowania ćwiczeń i zajęć ruchowych. Aktywność fizyczna gwarantuje utrzymanie
sprawności i dobrego samopoczucia, co chroni m. in.
przed stanami depresyjnymi i chorobami [11]. Orzechowska i wsp. w badaniu porównawczym słuchaczy
UTW z grupą kontrolną wykazali, że osoby uczestniczące w zajęciach Uniwersytetu nie przejawiają objawów
depresyjnych, a ich samopoczucie było znacznie lepsze
niż osób z grupy kontrolnej [12]. Brak nastroju depresyjnego u większości słuchaczy UTW potwierdzono
w badaniach wykonanych w Bydgoszczy z wykorzystaniem skali GDS. Wśród osób ćwiczących w ramach
UTW, ocenianych przy użyciu skali GDS w badaniach
własnych, oznaki depresji wykazała mniejsza część słuchaczy UTW niż w grupy kontrolnej, choć nie były to
różnice istotne statystycznie [13]. Podobne obserwacje
wynikają z przeprowadzonych badań własnych, które
dowiodły, że po 4 miesiącach regularnych, grupowych
zajęć ruchowych prowadzonych w ramach UTW, poprawia się samopoczucie i zmniejszają odczuwane dolegliwości bólowe. Majda i wsp. stwierdzili, że mieszkańcy
Krakowa, uczestniczący w zajęciach proponowanych
przez UTW charakteryzują się wysoką lub przeciętną
satysfakcją z życia i dobrym samopoczuciem [14]. Z badań własnych także wynika, że grupa UTW charakteryzowała się lepszym samopoczuciem.
W Strzałkowie, gminie wiejskiej liczącej 10336
mieszkańców, [15] UTW powstał w 2014 roku i oferuje zajęcia w 11 sekcjach: językowych, informatycznej,
turystycznej, teatralnej, muzycznej, rękodzieła, gimnastycznej i tanecznej. W Jarocinie, gminie wiejsko-miejskiej liczącej 45653 mieszkańców [15] działa od 2006
roku i poza wymienionymi sekcjami, słuchacze mogą
dodatkowo uczestniczyć w zajęciach Nordick Walking,
jogi i na basenie. Odczuwanie bólu i samopoczucie poprawiało się po ćwiczeniach na zajęciach proponowanych w ramach UTW i wyniki te korelowały z punktacją
testu SPPB.
Badania ankietowe przeprowadzone we Wrocławiu
przez Wróblewską i Błaszczuka wykazały, że osoby
uczestniczące w zajęciach UTW są bardziej aktywne
intelektualnie i fizycznie niż osoby niebędące słuchaczami, rzadziej się smucą, są bardziej zadowolone z życia
i z siebie, mają więcej energii do podejmowania działań. Autorzy dowiedli, że spośród wielu zajęć proponowanych przez UTW słuchacze najchętniej wybierają
wykłady i zajęcia fizyczne [16]. Z kolei z pracy Morgulec-Adamowicz i wsp. przeprowadzonej przy pomocy ankiet rozesłanych do 160 UTW w Polsce wynika,
że gimnastyka i pływanie są najchętniej uprawianymi
sportami przez osoby starsze, uczęszczające na zajęcia w
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2

UTW. Wiele UTW proponuje słuchaczom także taniec
i Nordic Walking. Autorzy podkreślili istotną rolę, jaką
odgrywają UTW w promowaniu aktywności fizycznej
i zachęcaniu do niej seniorów [17]. Badania własne także pokazują, że osoby uczęszczające na zajęcia w UTW
są świadome konieczności podejmowania regularnego
wysiłku, korzystania z pomocy fizjoterapeuty i dbania
o zdrowie. Według Zalewskiej-Puchały i wsp. jedynie
około 28% słuchaczy UTW nie podejmowało zalecanej
aktywności fizycznej, natomiast pozostali podejmowali
wysoki lub umiarkowany wysiłek, a wśród ćwiczących
nie było osób bardzo niezadowolonych z życia. Co ciekawe, słuchacze UTW spędzali nie więcej niż 360 minut
dziennie w pozycji siedzącej [18]. Badanie własne potwierdziło większą aktywność fizyczną słuchaczy UTW,
w porównaniu z grupą kontrolną, co jest prawdopodobną przyczyną lepszych wyników testu SPPB. Hasińska
i Tracz przekonują, że słuchacze UTW to osoby aktywne, podejmujące zróżnicowaną aktywność fizyczną,
umysłową i społeczną, mające poczucie ciekawego życia, zmotywowane do podejmowania nowych wyzwań,
a rozpoczęcie zajęć często powoduje zwiększenie czasu
poświęcanego na gimnastykę i spacery [19].
W badaniu ankietowym 250 uczestników UTW w
wieku wczesnej starości, analizującym czynniki wpływające na samoocenę stanu zdrowia słuchaczy okazało
się, że większość, bo 86%, określiła stan swojego zdrowia jako przeciętny lub dobry, a jedynie około 3% jako
zły [20]. Większość osób w badaniach własnych była
także w wieku wczesnej starości, a osoby ćwiczące charakteryzowały się dobrym zdrowiem i wskazywały na
nieliczne problemy fizyczne.

Wnioski
Analizując badania własne oraz innych autorów można wnioskować, że osoby starsze uczęszczające na zajęcia UTW charakteryzują się lepszym samopoczuciem
i satysfakcją z życia oraz lepszą sprawnością fizyczną w
porównaniu z rówieśnikami niebędącymi słuchaczami
UTW. To także osoby chętnie podejmujące regularną
aktywność fizyczną, co wpływa na zmniejszenie
odczuwanego bólu i poprawę ogólnego samopoczucia.
Aktywność fizyczna gwarantuje utrzymanie sprawności
i dobrego samopoczucia, co chroni m. in. przed stanami
depresyjnymi i chorobami.
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Streszczenie
Wstęp. Występują znaczące różnice w częstotliwości występowania bezzębia u pacjentów w różnych krajach Europy. Wysoki odsetek bezzębia w Polsce jest znaczącym problemem społecznym. Cel. Celem pracy była ocena jakości życia związanego ze zdrowiem jamy ustnej pacjentów użytkujących protezy całkowite, przy użyciu wskaźnika GOHAI. Materiał i metody. Za pomocą skali GOHAI badano jakość życia związaną ze zdrowiem jamy ustnej u 100 pacjentów użytkujących
protezy całkowite. Z wywiadu uzyskano dane demograficzne, takie jak wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania,
a także ocenę pacjenta dotyczącą jego zdrowia jamy ustnej, suchości jamy ustnej i problemów z żuciem pokarmów. Metodą
dodawania obliczono wyniki skali GOHAI. Do porównania wyników GOHAI z samooceną zdrowia jamy ustnej, wykształceniem, miejscem zamieszkania, problemami z żuciem i suchością jamy ustnej zastosowano testy Kruskala-Wallisa i U
Manna-Whitneya. Wyniki. Średnia wieku respondentów wynosiła 72,65 lat. Średni wynik GOHAI wynosił 35,56 (mediana
36). Miejsce zamieszkania, samoocena zdrowia jamy ustnej, suchość jamy ustnej i problemy z żuciem pokarmów istotnie
statystycznie korelowały ze skalą GOHAI. Czynnik zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha wynosił 0,898 i wskazywał na
wysoką spójność skali GOHAI. Analiza korelacji Spearmana wykazała dodatnią zależność pomiędzy pytaniami. Wnioski.
Miejsce zamieszkania, niska samoocena zdrowia jamy ustnej, suchość jamy ustnej i problemy z żuciem pokarmów istotnie
statystycznie korelowały ze skalą GOHAI. (Gerontol Pol 2017; 25; 112-117)
Słowa kluczowe: jakość życia związaną ze zdrowiem jamy ustnej, GOHAI, bezzębie, protezy całkowite, Polska
Abstract
Introduction. There are considerable differences in the prevalence of edentulism among different European countries. A
high percentage of edentulism is a significant public health problem in Poland. Aim. The aim of this study was to assess
oral health problems in patients with complete dentures, using the General Oral Health Assessment Index (GOHAI). Material and methods. OHRQoL was assessed in 100 complete dentures of Polish patients from Białystok using the GOHAI
scale. The patients were also asked to answer questions regarding demographic data like age, gender, educational background, place of living and to assess their self-rated oral health, the occurrence of dry mouth and the chewing ability. The
additive method was used to calculate the GOHAI scores. The Kruskal-Wallis test and the Mann-Whitney’s U test were
used to compare the GOHAI scores in relation to self-ratings of oral health, education, chewing ability and dry mouth.
Results. The mean age of respondents was 72.65 years. The general mean for the GOHAI was 35.56 (median=36). Place
of living, chewing problems, dry mouth and self-rated oral health were significantly associated with the GOHAI. The internal reliability (Cronbach’s alpha) was 0.898, showing a high internal consistency. An analysis of the inter-item correlation
matrix (Spearman’s correlation) showed a positive correlation among all items. Conclusions. Place of living, dry mouth,
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chewing problems and poor self-rated oral health were strongly associated with the total GOHAI scores. (Gerontol Pol
2017; 25; 112-117)
Key words: oral health-related quality of life, the GOHAI, edentulous patients, complete dentures, Poland

Wstęp
Wraz z powiększającą się populacją ludzi w podeszłym
wieku zwiększa się także zapotrzebowanie na kompleksową opiekę stomatologiczną. W krajach rozwiniętych
zdecydowana większość ludzi zachowuje własne uzębienie do późnej starości [1]. Jednocześnie istnieją znaczące
różnice w odsetku osób bezzębnych pomiędzy różnymi
krajami europejskimi. W krajach zachodniej i północnej
Europy poziom bezzębia jest niski i sięga od 5% w Niemczech, Szwajcarii, Szwecji i Norwegii do 8% w Danii.
Z drugiej strony, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej odsetek bezzębnych osób w podeszłym wieku waha
się od 40% w Polsce i Słowacji, 53% w Bułgarii, 69%
w Albanii aż do 78% w Bośni i Hercegowinie [1-3].
W Polsce w 2009 roku procent pacjentów z bezzębiem
w wieku 65-74 lata wynosił 43,9% [3]. Jedną z przyczyn
przedstawionej sytuacji epidemiologicznej mogła być niska dostępność opieki stomatologicznej z powodu obecności ograniczeń psychologicznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych i organizacyjnych. Do roku 2020
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca zredukowanie
liczby ludzi bez własnego uzębienia poprzez zwiększenie
liczby osób z funkcjonalnym uzębieniem [4,5].
Zmiany w jamie ustnej związane z brakiem zębów
wpływają negatywnie na zdrowie ogólne. Zły stan zdrowia jamy ustnej jest czynnikiem ryzyka niedoborów
pokarmowych z powodu zaniku zmysłu smaku oraz
trudności w żuciu i połykaniu pokarmów. W podeszłym
wieku utrata masy ciała i niedożywienie spowodowane
mniejszym spożyciem pokarmów może mieć poważne
konsekwencje. Bezzębie wiąże się z podwyższonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym
zawału, choroby wrzodowej i nowotworów układu pokarmowego, przewlekłej choroby nerek, cukrzycy II
typu, zaburzeń snu [1,6]. Ponadto utrata zębów rodzi
liczne problemy natury społecznej i emocjonalnej, wpływa na ograniczenie codziennej aktywności i pogarsza
jakość życia w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia
i jamy ustnej w szczególności [1,6]. Protezy całkowite
zastępują funkcję zębów, jednakże kosztem pewnych
ograniczeń. Użytkowanie protez całkowitych wpływa
na zmianę nawyków i preferencji żywieniowych, rodzi
problemy z akceptacją tych uzupełnień i brakiem satysfakcji z korzystania z nich [1,7].
Istnieje wiele instrumentów służących do oceny jakości życia w powiązaniu ze zdrowiem jamy ustnej (oral

health related quality of life, OHRQoL). Skala Oceny Ogólnego Zdrowia Jamy Ustnej (GOHAI) służy do
subiektywnej oceny zdrowa jamy ustnej [8,9]. Została opracowana w 1990 roku w Stanach Zjednoczonych
na potrzeby badań populacji osób w podeszłym wieku. W kolejnych badaniach stosowano ją także u ludzi młodszych, więc oba człony Geriatryczna i Ogólna
(Geriatric/General) są prawidłowe [10,11]. Opisuje ona
elementy zdrowia jamy ustnej w powiązaniu z jakością
życia (OHRQoL): funkcjonowanie fizyczne: spożywanie posiłków, mówienie, przełykanie; funkcjonowanie
psychospołeczne: niepokój o stan zdrowia jamy ustnej,
niezadowolenie z wyglądu, unikanie kontaktów społecznych z powodu problemów ze stanem jamy ustnej; ból
i dyskomfort obejmujący stosowanie leków lub dyskomfort w jamie ustnej [9]. Skala GOHAI składa się z 12 pytań obejmujący okres trzech ostatnich miesięcy życia.
Pytania są sformułowane pozytywnie i negatywnie, aby
respondent zwracał uwagę na odpowiedzi. Skala GOHAI może być stosowana w wielu celach: do oceny satysfakcji pacjenta z opieki zdrowotnej, do oceny zdrowia
jamy ustnej w powiązaniu z jakością życia u pacjentów
z chorobami ogólnymi, do monitorowanie efektów leczenia stomatologicznego.
Tylko dwie publikacje wykorzystujące kwestionariusz GOHAI do oceny OHRQoL w polskiej populacji
zostały dotychczas opublikowane [12,13]. Poza Monitoringiem Zdrowia Jamy Ustnej z 2009 roku [3], brakuje
doniesień na temat sytuacji osób bezzębnych w Polsce,
a przede wszystkim dotyczących jakości życia w powiązaniu ze zdrowiem jamy ustnej. Dlatego zrodziła się potrzeba zbadania problemów jakości życia występujących
w grupie pacjentów użytkujących protezy całkowite.
Celem badania była ocena jakości życia związanego ze
zdrowiem jamy ustnej pacjentów użytkujących protezy
całkowite, przy użyciu wskaźnika GOHAI.

Materiał i metody
Populacja badana
Badanie rozpoczęto po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Czas badania wynosił 10 miesięcy. Kryteriami kwalifikującymi do udziału w badaniu dla gabinetu stomatologicznego było: publiczna opieka stomatologiczna i wykwalifikowany lekarz protetyk obecny codziennie. SpoGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2
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śród 18-tu gabinetów w Białymstoku w 2013 roku losowo wybrano dwa gabinety [14]. Stanowiły one 11,1%
dostępnych gabinetów spełniających powyższe warunki.
Kryteriami kwalifikującymi do udziału w badaniu dla
pacjentów było użytkowanie górnej i dolnej protezy całkowitej. Udział w badaniu był anonimowy, dobrowolny
i rozpoczął się po uzyskaniu pisemnej zgody uczestnika.
Stu trzydziestu siedmiu pacjentów z tych gabinetów rekrutowano sukcesywnie w czasie wizyt kontrolnych. Pacjentami wykluczonymi z badania było osoby, które nie
podpisały zgody (16), nie były w stanie wypełnić całego
kwestionariusza (7), nie rozumiały pytań (14).

Badanie ankietowe
OHRQoL oceniano przy użyciu polskiej wersji kwestionariusza GOHAI walidowanego przez Rodakowską
i wsp. [12]. Kodowanie pytań: Jak często był/a Pani/Pan
w stanie swobodnie przełykać? (3), Jak często był/a Pan/
Pani w stanie spożywać wszystkie pokarmy bez uczucia dyskomfortu? (5), Jak często był/a Pan/Pani zadowolony/a lub usatysfakcjonowany/a z wyglądu swojego
uzębienia, dziąseł lub protez? (7) było odwrócone [9].
Punktacja GOHAI mieści się w granicach od 12 do 60
punktów obliczanych w skali Likerta. Oprócz kwestionariusza, pacjenci odpowiadali na pytania dotyczące danych demograficznych: wiek, płeć, wykształcenie, oceniali swoje zadowolenie ze zdrowia jamy ustnej (dobre/
złe), występowanie suchości jamy ustnej i zdolności żucia (tak/nie).

Analiza statystyczna
Punktację GOHAI obliczano metodą dodawania poszczególnych 12 wyników pytań. Do porównania punktacji GOHAI z pytaniami o samoocenę zdrowia jamy ustnej,
wykształceniem, zdolnością żucia i suchością jamy ustnej

użyto testów Kruskal-Wallisa i Mann-Whitney’sa. Współczynnik korelacji rangowej Spearmana został użyty w celu
określenia zależności pomiędzy poszczególnymi pytaniami
skali GOHAI. Czynnik zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha zastosowano do analizy rzetelności skali GOHAI.
Do analizy statystycznej użyto oprogramowania IBM Statystyki SPSS 20,0. Hipotezy statystyczne zweryfikowano
z poziomem istotności 0,05.

Wyniki
Ostateczna liczba uczestników wynosiła 100 (41 mężczyzn i 59 kobiet) pacjentów bezzębnych, co stanowiło
73% osób rekrutowanych. Wiek badanych wynosił od
49 do 97 lat, ze średnią w granicach 72,65 ± 9,25. Aż
53 uczestników było w wieku między 60 a 74 lata, a 41
miało powyżej 75 lat. 13% badanych deklarowało średnie wykształcenie, a 39% podstawowe. 75% badanych
mieszkało w mieście, natomiast 25% deklarowało wieś
jako miejsce zamieszkania.
Tabela I przedstawia procentowy rozkład odpowiedzi
i średnie odchylenie (SD) w skali Likerta na wszystkie pytania GOHAI. Większość pacjentów zaznaczała
odpowiedzi zawsze, często, czasami w pytaniu numer
2 – problemy z gryzieniem lub przeżuwaniem (85%)
i 3 – możliwość swobodnego przełykania (78%). Punktacja GOHAI wynosiła od 17 do 59, wyższy wynik
wskazywał gorszą jakość zdrowia jamy ustnej w odniesieniu do jakości życia. Żaden z pacjentów nie osiągnął wyniku minimum i maksimum. Średnia GOHAI
wynosiła 35,56 (mediana 36), co oznacza, że przynajmniej połowa ankietowanych deklarowała problemy ze
zdrowiem jamy ustnej. Tabela II przedstawia korelację
pomiędzy poszczególnymi pytaniami skali GOHAI.
Współczynnik korelacji rank Spearmana przyjmował
wartości od 0,05 do 0,77. Tabela III przedstawia średnie

Tabela I Rozkład procentowy odpowiedzi na poszczególne pytania skali GOHAI
Table I. The percentage distribution of answers to all the questions of the GOHAI questionnaire
GOHAI
ograniczenie jedzenia
problem z gryzieniem lub przeżuwaniem
swobodne przełykanie
trudności w wypowiadaniu się
spożywanie bez dyskomfortu
ograniczone kontakty z ludźmi
zadowolenie z uzębienia
stosowanie leków zmniejszających ból
zatroskanie z powodu uzębienia
zdenerwowanie z powodu uzębienia
czucie się niekomfortowo z powodu uzębienia
wrażliwość zębów na gorące, zimne, słodkie
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średnia (SD)
3,22(1,33)
3,63(1,10)
2,5(1,18)
3,05(1,27)
2,97(1,19)
2,76(1,38)
3,01(1,24)
2,55(1,36)
3,19(1,22)
3,12(1,26)
3,18(1,31)
2,38(1,17)

nigdy
13,0
4,0
7,0
14,0
11,0
24,0
12,0
29,0
9,0
13,0
14,0
25,0

rzadko
21,0
11,0
15,0
21,0
25,0
23,0
28,0
26,0
23,0
19,0
18,0
37,0

czasami
16,0
28,0
19,0
25,0
25,0
20,0
22,0
17,0
24,0
26,0
21,0
19,0

często
31,0
32,0
39,0
26,0
28,0
19,0
25,0
17,0
28,0
27,0
30,0
13,0

zawsze
19,0
25,0
20,0
14,0
11,0
14,0
13,0
11,0
16,0
15,0
17,0
6,0
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Tabela II. Korelacja pomiędzy poszczególnymi pytaniami
Table II. Inter-item correlation matrix [Spearman’s correlation]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

0,74*

3

0,45*

0,48*

4

0,36*

0,42*

0,39*

5

0,28*

0,27*

0,39*

0,17

6

0,54*

0,54*

0,47*

0,68*

0,26*

7

0,35*

0,34*

0,42*

0,49*

0,31*

0,50*

8

0,41*

0,23*

0,16

0,34*

0,11

0,37*

0,34*

9

0,60*

0,58*

0,34*

0,54*

0,18*

0,64*

0,42*

0,45*

10

0,70*

0,65*

0,42*

0,46*

0,26*

0,68*

0,37*

0,38*

0,77*

11

0,71*

0,61*

0,40*

0,47*

0,28*

0,62*

0,47*

0,51*

0,75*

0,75*

12

0,38*

0,35*

0,23*

0,22*

0,05

0,28*

0,24*

0,46*

0,46*

0,43*

11

0,55*

* p < 0,05

Tabela III. Średnie wartości (SD) GOHAI w odniesieniu do płci, miejsca zamieszkania, wykształcenia, suchości
jamy ustnej, problemów z żuciem i samooceny zdrowia jamy ustnej
Table III. Mean values (SD) of the total GOHAI in relation to gender, place of living, level of education, perception
of dry mouth, chewing problems and self-rated general health
skala GOHAI

Zmienne
Płeć

Wykształcenie

Miejsce zamieszkania
Problemy z żuciem
Suchość jamy ustnej
Samoocena zdrowia jamy ustnej

Liczba

Średnia (SD)

mężczyzna (n = 41)

35,85(10,57)

kobieta (n = 59)

35,36(10,23)

Podstawowe (n = 39)

37,85(9,11)

średnie (n = 48)

35,10(11,30)

Wyższe (n = 13)

30,38(8,31)

miasto (n = 75)

34,32(10,39)

wieś (n = 25)

39,28(9,35)

nie (n = 51)

30,43(9,35)

tak (n = 49)

40,90(8,46)

Nie (n = 13)

28,54(7,55)

Tak (n = 87)

36,61(10,30)

Zła (n = 57)

40,21(9,46)

dobra(n = 43)

29,40(7,97)

p*
0,944
0,068

0,022
0,000
0,009
0,000

Test Kruskal-Wallis/ Mann-Whitney’s U

Tabela IV. Analiza rzetelności oparta na wyliczeniu macierzy współczynnika korelacji i współczynnika alfa Cronbacha w przypadku usunięcia pytania
Table IV. Reliability analysis based on item-total correlation and Cronbach’s alpha coefficient if item deleted
Korelacja między
składowymi a skalą

Wsp. alfa Cronbacha w przypadku
usunięcia pytania

1. ograniczenie jedzenia

0,728

0,884

2. problem z gryzieniem lub przeżuwaniem

0,679

0,887

3. swobodne przełykanie

0,497

0,896

4. trudności w wypowiadaniu się

0,596

0,891

5. spożywanie bez dyskomfortu

0,303

0,905

6. ograniczone kontakty z ludźmi

0,742

0,883

7. zadowolenie z uzębienia

0,542

0,894

8. stosowanie leków zmniejszających ból

0,485

0,883

9. zatroskanie z powodu uzębienia

0,755

0,883

10. zdenerwowanie z powodu uzębienia

0,780

0,881

GOHAI

11. niekomfortowo z powodu uzębienia

0,820

0,879

12. wrażliwość zębów na gorące, zimne, słodkie

0,462

0,897
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wartości GOHAI w stosunku do płci, miejsca zamieszkania, wykształcenia, suchości jamy ustnej, problemów
z przeżuwaniem i samooceny zdrowia jamy ustnej. Istotną statystycznie zależność wykazano pomiędzy miejscem zamieszkania, suchością jamy ustnej, zdolnością
przeżuwania i samooceną zdrowia jamy ustnej a wynikiem GOHAI. Natomiast płeć badanych nie wpływała w sposób istotny na wynik skali GOHAI. Tabela IV
przedstawia macierz korelacji pomiędzy pozycjami testu, która wahała się od 0,303 do 0,820.

Dyskusja
Nasze badanie jest jednym z pierwszych dotyczących
jakości życia powiązanej ze zdrowiem jamy ustnej przeprowadzonych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej u pacjentów użytkujących protezy całkowite. Już
wcześniej potwierdzono zależność między utratą zębów,
a niską jakością życia związaną ze zdrowiem jamy ustnej [15]. W naszym badaniu stopień problemów pacjentów użytkujących protezy całkowite był znaczny (mediana 36; średnia 35,56). Gałczyńska-Rusin i wsp. oceniając pacjentów leczonych częściowymi i całkowitymi
protezami ruchomymi także uzyskali podobne wyniki
(mediana 48,2) [13]. U badanych pacjentów deklarowane problemy ze strony zdrowia jamy ustnej statystycznie
istotnie korelowały z miejscem zamieszkania, odczuwaną suchością jamy ustnej, trudnościami w przeżuwaniu
i niską samoocena zdrowia jamy ustnej.
Kwestionariusz GOHAI przedstawia bezpośrednie i powszechne problemy zdrowia jamy ustnej, takie jak ograniczenia funkcjonowania czy ból i dyskomfort [16]. Nasze
wyniki częściowo potwierdzają ten pogląd. Najczęstszymi
problemami zgłaszanymi przez pacjentów były te opisujące
ograniczenia funkcjonowania, czyli trudności z gryzieniem
lub przeżuwaniem oraz swobodnym przełykaniem. Zdolność żucia jest uważna za ważny wyznacznik zdrowia jamy
ustnej w populacji ludzi w podeszłym wieku [17]. Wyniki
badań dotyczących zdolności żucia osób starszych prowadzone w wielu krajach Europy pokazały, że „gryzienie
i żucie twardych pokarmów” było najniższe właśnie wśród
polskich respondentów [17].
Kolejnym najczęściej zgłaszanym problemem były trudności w przełykaniu. Pytanie to zostało wprowadzone, aby
pomóc uchwycić prawdopodobieństwo kserostomii. Pacjenci w podeszłym wieku często cierpią na choroby przewlekłe wymagające przyjmowania leków, których efektem
ubocznym jest zmniejszenie wydzielania śliny. Właśnie
ogólny stan zdrowia może mieć wpływ na stan jamy ustnej
i użytkowanie protez z powodu suchości jamy ustnej. Kserostomia może być skutkiem stosowania leków przez osoby starsze, takich jak: przeciwnadciśnieniowych, przeciwGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2

depresyjnych, antyhistaminowych, antycholinergicznych,
moczopędnych [18]. Locker w swoim badaniu potwierdził
znaczącą suchość jamy ustnej w populacji ludzi w starszym
wieku [19]. Problem suchości jamy ustnej w populacji ludzi w podeszłym wieku używających protez całkowitych
powinien być brany pod uwagę podczas przygotowywania
protez i wizyt kontrolnych.
W naszym badaniu najrzadziej zgłaszanymi problemami
był „ból i dyskomfort”. Prawdopodobnie wynika to z faktu
zmniejszenia reakcji na bodźce termiczne związanej z brakiem zębów. Shigli i wsp. sugerowali nawet usunięcie pytania 12 dotyczącego wrażliwości na gorąco, zimno lub słodkie w przypadku badań osób z bezzębiem [20].
Kwestionariusz GOHAI wykazał wysoką spójność wewnętrzną (alfa Cronbacha) dla wszystkich pytań testu, była
ona wyższa od innego badania polskiego (0,83) i francuskiego (0,86) [10,12]. Najniższy wynik uzyskano dla pytania nr 5 (0,303). Pytanie to mogło sprawiać kłopot respondentom w podeszłym wieku i z niższym poziomem
wykształcenia z powodu złożonej struktury. Składało się
z części pozytywnej „ mógł jeść” jak i negatywnej „uczucie dyskomfortu”. Po drugie, pacjenci użytkujący ten sam
komplet protez całkowitych mogą napotykać trudności
podczas spożywania różnych pokarmów, a szczególnie
twardych, z powodu zmian zachodzących w podłożu protetycznym, których skutkiem jest pogorszenie utrzymania
protezy.
Aspekt jakości życia, także jakości życia powiązanej ze
zdrowiem jamy ustnej stale przybiera na znaczeniu. Budzi
się świadomość potrzeby oceniania OHRQoL różnych grup
pacjentów, także tych w podeszłym wieku. Kwestionariusz
GOHAI może być pomocny w ocenie satysfakcji z leczenia
protetycznego i być wyznacznikiem potrzeb leczniczych
w grupach o dużym nasileniu problemów zdrowotnych.
Rozpowszechnienie skali typu GOHAI, poprzez uwypuklenie najważniejszych problemów osób użytkujących protezy, może wpłynąć w przyszłości na politykę prozdrowotną
i planowane strategie zdrowotne.

Wnioski
Pacjenci bezzębni użytkujący protezy całkowite uzyskali niską jakość życia powiązaną ze zdrowiem jamy
ustnej. Miejsce zamieszkania, suchość jamy ustnej, problemy z żuciem pokarmów i niska samoocena zdrowia
jamy ustnej istotnie statystycznie korelowały z wynikami
GOHAI. Włączenie skali oceniającej OHRQoL do oceny
zdrowia pacjenta pozwala na poszerzenie wiedzy na temat
problemów pacjentów użytkujących protezy całkowite.
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Abstract
Ways of portraying old age in mass culture seem to look like a particularly interesting and important issue to ponder on.
Old age is generally perceived through various stereotypes which distort the real image of senior citizens. The perception
of seniors in society is largely dependent on the media coverage. Even though getting older is an issue that touches almost
every human being, it is almost non-existent in press coverage and TV features. Therefore this article focuses on the issue
of the portrayal of seniors in the society. (Gerontol Pol 2017; 25; 118-122)
Key words: appearance, media, senility, elderly people
Streszczenie
Sposoby obrazowania późnej dorosłości w kulturze masowej jawią się jako szczególnie interesujący i ważny obszar refleksji. Starość postrzegana jest przez liczne stereotypy, które zniekształcają obraz osób starszych. Postrzeganie seniorów
przez społeczeństwo uzależnione jest w dużej mierze od przekazu medialnego. Mimo iż starość jest zagadnieniem dotyczącym ogółu społeczeństwa, to temat ten nie jest często poruszanym zjawiskiem medialnym, jest wręcz nieobecny w przekazach prasowych czy telewizyjnych. Dlatego też artykuł porusza problematykę społecznie kształtowanego wizerunku osób w
podeszłym wieku. (Gerontol Pol 2017; 25; 118-122)
Słowa kluczowe: wygląd, media, starość, osoby w podeszłym wieku

Introduction
Human body is an important aspect of social life [1].
The essential factor that influences social status and interpersonal relations is appearance [2], which is deemed
as the main determinant that influences one’s approach
towards another person, and which determines social
identity [3]. These days, the subject of looking at people,
focusing solely on appearance, is touched upon mostly
regarding the senior social group. The image of seniors,
along with the progressing cultural changes, was pushed
out of the public space and old age was subjected to censorship. “Language taboo of old age is probably laced
with fear of becoming old, perceiving old age as something inappropriate, alien, embarrassing etc. In other
words, old age is not considered (...) as a natural life stage (like for example youth) which we can talk and write about but rather as a life stage charged with symbolic
burden” [4].

Modern mass culture promotes aspects such as youth,
vitality, and attractiveness. There is continuous talk about
somatic society which is a sphere where human body is
the main point of reference [5]. It is oriented on broadly
defined corporeality and physical attractiveness. It is set
on defending itself against aging symptoms. Zierkiewicz
notices that “It is forbidden to get old because it leads to
social and professional self-destruction” [6]. Wnuk has a
similar opinion: “There is no place for old people in the
cult of youth era” [7]. Seniors live under constant social
pressure where attractive appearance is praised and there
is no consent for aging. Because of this fact, the changes
in appearance which arise with age make society look at
seniors through stereotypes which claim that this social
group is unattractive, repulsive, and of low social significance. Old age is rarely perceived as a reflection about
the beauty of autumn of life and it is often a symbol of
exclusion, marginalization, and solitude.
Raging obsession with the beautiful appearance gives
birth to various procedures aimed at suppressing aging
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effects or even stopping them altogether. It can be said
that nowadays it is imperative for the society to hang
onto vitality at all costs [8] which, in turn, powers the
so called anti-aging industry. “Against the challenge that
old age poses, seniors strive to keep positive assessment
of their physical shape, both in appearance and in health.
New generations, which are now at the verge of their sixties, apply changes in the shape of discreet increase in
expenses, higher level of physical activity, focusing on
strict diet, and maintaining good physical condition as
well as more frequent search for help in the field of cosmetic and rejuvenating technologies” [9]. It is especially a domain of women who engage more often than men
in beauty work, which is a rejuvenating strategy [10]. It
is explained as the double standard of aging which claims that women are judged more harshly than men regarding their appearance, which entails bigger pressure
from society [11].

Aim and methodology of work
Ways of picturing old age in mass culture is a subject
that appears especially interesting and worth pondering
on. That is why this work touches upon the issue of shaping the image of seniors by society.
Literature analysis was the method of work. Scientific
publications, media coverage, and reports from social researches focusing on the image of seniors presented by
the media were the research tools.

The image of the senior presented by the
media
The perception of seniors by society is mostly dictated by the mass media. Despite the fact that old age is
a subject that pertains to everyone in society it is not a
frequent issue brought up in the mass media, it is almost
non-existent in the press or in the TV coverage [12]. Szatur-Jaworska claims that “Seniors are rarely brought up
in informational coverage and in mass culture” [13]. The
image of seniors in the mass media project conducted in
2007 by the Women in Favor foundation - I, A WOMAN
provides interesting data on the subject. The research claims that seniors are mentioned in the media in the context of: a) pensions, retirements and changes within that
area, b) figures of seniors regarding their longevity and
long-lasting marriages, c) professional activeness, experience, availability and competence of senior workers,
d) specialist senior services, e) social projects directed
at seniors, f) health and social seniors’ care, challenges
that aging poses for health care, discounts for medicine
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for seniors, g) seniors’ interests, especially the big role of
Universities of the Third Age, h) seniors’ sexual life. It is
imperative to stress that less than half (48%) of the published materials was positive. Materials focusing on the
age group 65+ were presented mostly in the press (57%),
less often on the Internet (34%) and on the TV (9%) [14].
Praktycy.com agency conducted a poll among seniors in
2010. The poll was about seniors’ opinion on the image
of elderly people presented in the advertisements of cosmetic, pharmacological, and technological industries.
According to the surveyed, the best way to reach the target audience is to use the image of a famous person, to
play on emotions, to put emphasis on age, to appeal to
people’s sense of humor, to apply the theme of family
and health. 2/3 of the surveyed women and 53% of the surveyed men had positive opinion on the image of seniors
presented in the mass media [15]. A hero in a TV commercial research project was conducted in 2012, which
focused on analyzing if people cast in TV advertisements
are presented according to certain simplified attributes.
The researchers established that seniors are presented in
the media in two ways. First, the senior as a positive person who is full of energy, satisfied with life, socially and
professionally active, independent, sociable, experienced,
treasured for one’s knowledge, caring. Second, the senior
as a negative person who is miserable, grumpy, unsatisfied with life, sad, lonely, marginalized, excluded, undeveloped, incompetent, dependent on others. According to
the authors of the research, there was a decline of negative image of seniors in TV commercials since the 90’s
and in 2010 it reached 12% [16]. Anioł and co-workers
conducted an analysis in 2013 which aim was to assess
the image of seniors presented in popular Polish and foreign TV shows. The authors were seeking the answer if
the image of people of the third age promoted in the media escalates the stereotypes leading to discrimination, or
if it promotes appreciation and respect for seniors. They
selected modern TV shows, which had been staying on
air for a few years, which had a wide audience and which
were shown during the prime time. Seniors were presented as guardians of order, abiding by law and social rules,
self-appointed experts, giving advice, convinced of the
righteousness of their beliefs. They were also presented
as simple people in sad or grotesque situations, as hosts,
commanding, afflicted, loving and as caring grandparents
or parents. The analysis has shown that the time dedicated for showing the lives of seniors amounted to 8% in
Polish TV shows and 11% in American TV shows. The
image of seniors presented in the media is based on a big
dose of conservatism. The way of picturing seniors in the
media has consequences outside of the television, in the
real world [17].
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2

120

OLGA DĄBSKA, KATARZYNA PAWLIKOWSKA-ŁAGÓD, EWA HUMENIUK

Seniors image shaping strategies in the mass
media
With the progress of time and focus on the issue of
demographic changes (increase of seniors in the general
population) seniors started getting perceived as a group
worthy of bigger media attention. The Growing number of people from the age group 65+ makes seniors the
main recipients of many advertised products [18]. As a
consequence, producers started seeing potential in seniors and they started casting seniors in advertisements,
shows, movies and series [19]. “The subject of old age
is presented in various ways and from many different
points of views in the cinema. It is not a very popular
subject, youth and its issues are tackled more often. (...)
Old age shown on the screen is bitter and lonely, it shows
fear of incompetence and fear of losing almost everything that the person once had like: strength, beauty,
love, health, memory, physical fitness, mental prowess,
independence, dignity, close family and friends. But it
can also be cheerful, filled with love and exploration of
forgotten or previously unknown areas” [20]. According
to Król “Elderly people are presented in the traditional
way. They are given the role of consumers and they act
like recipients of insurance, medicine improving vitality,
medicine lowering the cholesterol level, they are presented as experts, advisors, or as grandmothers or grandfathers” [21]. By contrast, in teenage magazines seniors are
presented as “(...) stupid, senile, visually impaired, deaf,
incompetent, weak, spiteful, mean, undeveloped, uninformed. They are shown as people who have no hobbies
or interests and those who do not undertake any activities (...). They are presented as those that do not have any
dreams or ambitions and it would seem that they do not
have any feelings so they can be ridiculed and disregarded. Such convictions sustain the stereotypes about old
age which claim that old age is something bad and menacing, something that one should separate from, something that one should protect oneself from” [22].
Below are exemplary strategies of shaping the image
of seniors in the media, especially in commercials:
Seniors as grandparents - the most common image of seniors presented by the media. Older people
are presented in the context of grandparents because
grandparenthood plays a huge role in society and
is deemed the most important aspect of senior life.
A woman - a grandmother is mostly shown during
housework, a person full of support, empathy, caring
about health of family members. A man - a grandparent plays a role of a playmate during time spent with
grandchildren, an advisor, a teacher, a witness for history, a source of customs and family traditions.
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2

Old age as struggle against time in the aesthetic
context - fear of physical manifestations of old age,
especially changes in appearance. It is an approach
popularized by the cosmetic industry which promotes
means for hampering the process of getting old or
even stopping it altogether.
Old age as a disease - very common message of
commercials aimed at seniors. They present old age
in the context of suffering from multiple diseases,
chronic conditions and pains which hamper everyday
functioning. They insinuate that it is imperative to
take medicine or undertake therapies in order to enjoy
everyday life.
Old age as poverty - wrestling with hard financial
situations, a lot of worries and problems, low pensions and retirement pensions, perennial bank loans,
expensive health care and, especially, spending money on medicine which generates enormous expenses.
Old age as upcoming death - the perspective of
death is connected with negative feelings, passing, the
end, suffering, it stirs up fear, thinking about organizing the funeral and expenses it entails.
Seniors as a problem - the most unfair and stereotypical image of old age. Seniors are presented as
afflicted, handicapped, incompetent, dependent on
others, dysfunctional, socially passive. Marginalized,
excluded and lonely because of low social value, they
are perceived as a burden not only for their families
but for the whole society as well.
Seniors as a laughing stock - irreverent nature of the
commercials and spots, advertisements mocking old
people, especially their reduced mobility and inability
to keep up with modern technology.
Seniors as a source of knowledge and experience life wisdom, knowledge, experience, playing the role
of a teacher, a wise man, a role model, a person pointing in the right direction, full of compassion, help and
good advice.
Seniors as participants of the second youth - creative seniors undertaking plans postponed in their early years, full of ambitions and perspectives, eager to
actively spend their free time [4,12,19].
As various researches suggest, we are dealing with
ambivalent perception of old age [23] and “Approach
towards old people shaped by commercials as well as
stereotypes in advertisements influence not only people’s approach towards seniors but also the thought process
and actions of seniors themselves” [24]. They impose on
seniors their definition of seniors’ social role and social
standing, they impose the ideas of which senior behavior
would be socially acceptable and which would not. It is
worth to remember that properly shaped media images
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of seniors “(…) break a spell of nursing homes realities
and encourage seniors to create communities of active
retirees who use their skills, abilities and talents to undertake social or artistic activities” [20].

Summary and conclusions
Modern media do not seem to notice demographic
regularities and occurring social changes. “(...) modern
media prefer youth and beauty it entails as well as energy and levity. They give up on showing images of wrinkled and grey-haired men and women which may be too
drastic to see for some viewers or readers” [25]. “The
issue of age is still inexpressible. Even media which are
free from prudence and superstitions, including marketing announcements, choke on their own hypocrisy
when old age appears on the horizon” [26]. Old age is
seen through various stereotypes which distort the real
image of seniors. As a consequence it leads to stigmatization of seniors [27]. As Oleś claims “The image of
old age, similarly to other period developments, is drowning in myths. By definition youth appears to be full of
hope and joyful and old age appears to be sad and hard
(...), however mature experience and mental integrity

121

stemming from knowledge and experience accumulated
throughout the years causes old age to appear appealing”
[28]. Summarizing, media images of seniors revolve
around themes such as: intergenerational conflicts, family conflicts, solitude, death, sickness, mourning, attempt
to account for life heading towards the end, fight for dignified treatment, strive for improvement of life quality
[20].
1. Seniors appear in mass media relatively rarely. The
65+ age group is deemed socially unappealing and
unattractive as opposed to the cultivated youth image.
2. Mass media avoid subjects related to death, disabilities, and senility which, in turn, influences social perception of seniors. Image of seniors presented in the
media strongly influences the development of ageism.
3. The image of seniors is used mostly in commercials
which target audience is precisely seniors themselves.
They are mostly commercials of cosmetic, pharmaceutical, and insurance industries.
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Problems of geriatric patient – rehabilitation,
psychological and social aspect
Problemy pacjenta geriatrycznego – aspekt
rehabilitacyjny, psychologiczny, spo³eczny
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Institute of Physiotherapy, College of Rahabilitation in Warsaw, Poland

Abstract
The aging of society is a characteristic feature of contemporary societies, Poland is not isolated in that process. The aim
of this article is to demonstrate that knowledge of the problems of older people, their needs and expectations in relation
to physiotherapists, medical personnel or people close allows for more efficient and effective communication. Analysis
of literature and existing data from researches of the Central Statistical Office (2014), the Public Affairs Institute (2011)
and studies by Miśtal, Wąż (2007), Ciosek, Kędziora-Kornatowska, Muszalik (2008), Szatur-Jaworska (2013), Brzezińska
(2011), Lejzerowicz, Radziak, Trylińska-Tekielska (2015) confirms that knowledge of the needs and expectations of older
people allows to understand their problems, facilitates communication, which affects the comfort and sense of well-being
in the patient. Studies indicate what are the specific needs and expectations which seniors have in relation to physiotherapists, medical staff, close persons. (Gerontol Pol 2017; 25; 123-127)
Key words: geriatrics, rehabilitation, old age, exclusion
Streszczenie
Starzenie się społeczeństwa to charakterystyczna cecha współczesnych społeczeństw, polskie społeczeństwo nie jest odosobnione w tym procesie. Celem artykułu jest wykazanie, że wiedza dotycząca problemów osób starszych, ich potrzeb i
oczekiwań, związanych z postępowaniem fizjoterapeuty, personelu medycznego, osób bliskich, co pozwala na sprawną i
skuteczną komunikację. Analiza literatury i danych zastanych pochodzących z badań GUS (2014), Instytutu Spraw Publicznych (2011) oraz Miśtal, Wąż (2007), Ciosek, Kędziora-Kornatowska, Muszalik (2008), Szatur-Jaworskiej (2013),
Brzezińskiej (2011), Lejzerowicz, Radziak, Trylińska-Tekielska (2015) potwierdza, że świadomość potrzeb i oczekiwań
osób starszych pozwala na zrozumienie problemów, ułatwia komunikację, co wpływa na zapewnienie komfortu i poczucia
dobrostanu u pacjenta. Analizy wykazały, jakie są specyficzne potrzeby i oczekiwania osób starszych w stosunku do fizjoterapeutów, personelu medycznego, osób bliskich. (Gerontol Pol 2017; 25; 123-127)
Słowa kluczowe: geriatria, rehabilitacja, starość, wykluczenie

Introduction
In the end of 2013 the population of Poland was 38.5
million, including about 5.7 million of the people of 65
of age and older. In 1989-2013 the population of the elderly people increased to almost 1.9 million and its representation in the population in total increased by 4.7
percentage points, i.e. from 10% in 1989 to 14.7% in
2013. For comparison the percentage of children and
adolescents decreased by over 10 percentage points –
from almost 30% to a little over 18%. In Poland most of
the elderly population are women. The older population
the more women there are, that is the result of higher

mortality among men and the diversity of life expectancy parameters [1,2].

The process of aging from social perspective
Old age can be divided into periods, the most popular
division is as follows:
early old-age (old age) – between 60 and 74 years
of age;
late old-age – between 75 and 89 years of age;
very late old-age (longevity period) – over 90 years
of age [3].
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Normal aging is a result of physiological processes
that happen in our organisms with age – organism and
organs age, condition gets weaker. Normal aging can
happen without any disease. It happens very seldom but
it is possible. Pathological aging is a result of years going by and diseases which make the organs age faster.
Psychological aging is focused on phenomena of psychological nature specific for old age, such as death of
a life partner, empty nest syndrome or fear of the future.
The complex and individual process of aging proceeds
in three areas: biological, psychological and community-social [4]. Elderly people are the group varied about
the age, sex, level of education, health condition, marital
status, economic, family and living situation. The process of aging depends on lifestyle, addictions, care about
health, fitness, good eating habits, work, stress level [5].
In the society we can distinguish two types of approach
towards the elderly. On one hand, it is exclusion due to
being needless, being a burden to the family and the society. On the other hand inclusion due to respect to the
age and life experience that young generation can learn
from [6].

Stigma, exclusion and discrimination of the
elderly
The age can be a kind of a stigma that assigns people
to the specific category, in this case the elderly people.
That group is very often perceived in a stereotypical way
as poor, sick, physically repulsive, socially useless, dependent on the community, low active people who have
already lived their lives and now step aside into the margins [7]. The elderly people are marginalized by so-called majority of the society, but most of all they alone put
themselves on the margin. They adapt to the so-called
social expectations [8]. The elderly people are excluded
in many areas, economic, social, cultural, political and in
awareness. According to Giddens: “social exclusion refers to the situation when individuals are deprived of full
participation in the society. This is the situation when
groups and individuals lose the chances that are given to
the majority of people” [9].
Szatur-Jaworska assumes three sources of the exclusion of the elderly people:
• previous exclusion due to e.g. unemployment, homelessness, alcoholism, drug addiction, poverty,
disease, disability, etc.,
• discrimination resulting from the age,
• health condition, worse education level, less resourcefulness, inability to join the world of the younger generations, loss of the loved ones, etc. [10].
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We would like to highlight, like Szatur-Jaworska, special aspect of exclusion of the elderly people – exclusion in awareness. Exclusion in awareness is a process
from full participation to “invisibility” [10]. The elderly people, just like disabled, homeless or other majorities become invisible in the social space. Exclusion in
awareness is not noticing the existence of elderly people
by so-called majority of the society, omitting them as
recipients of services or even in politics or culture. Elderly people are absent in the public space, first of all
in awareness and secondly, this presence is made more
difficult by architectonic barriers, e.g. high curbs, lack
of lifts, high steps to buses. These are just a few examples resulting from the lack of awareness of what that
group needs. The cultural offer is also not addressed to
the elderly people. Typical repertoire of the cinema is
addressed for the young audience, so is typical offer in
the clothes shops. The contemporary world is the world
for the young and fit, the elderly people live on the margins in this world, they are “the people of a second sort”,
they are “not fully” the members of a society. Due to the
stereotypes in the society, the elderly people stop feeling
accepted, important, just the opposite, they feel discriminated, lonely and isolated. Worse treatment is notably
visible in the areas of healthcare, job market and financial services [11].
The factors causing crisis situations in the old age are
loss of health, lowering of fitness and physical attractiveness level, loss of the loved ones, especially, spouse
and peers, loss of social and economic status, loss of feeling useful and social prestige, approaching perspective
of death [12-14].

Geriatric patient – expectations
Geriatric patients due to the diseases that affect them
can feel useless, needless, lonely and abandoned. That
condition may start with retirement, death of a spouse,
children leaving home (empty nest syndrome) or may
be caused by a disease. The research conducted for the
needs of nurses showed that elderly patients expect dedication of time for conversation, explanations and clear
conveying the information, feeling into their situation.
It is also important to listen to them and giving intimacy when performing the procedures [15]. Of course the
expectations towards the loved ones or the society are
different depending on the person, but the expectations
mentioned in the research are pretty universal and do not
require too much from all parties. Other research shows
that main expectations of the elderly people were treatment, rehabilitation and information on the treatment
progress. Among the expectations towards the medical
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staff people mentioned preparation to self-care, improvement of safety and organization of the home care [16].
The expectation of respect due to age or experiences of
the elderly people, or respect due to their scientific or
work achievements is also mentioned in the literature.

Empty nest syndrome
The term of empty nest syndrome is used to define
natural reaction of parents for leaving a family home by
their children. It is accompanied by the feeling of sadness, depression and pain after a loss. The syndrome itself is worsened by the fact that very often leaving the
home by children is accompanied by retirement. Such
person needs to adapt to new duties, find themselves
some new things to do, they do not know what to do
with a lot of free time. Such person may feel rejected
and needless. It may also lead to a depression. Theories
on aging are connected with the personality type and
they assume that human personality in the process of
aging changes causing worse social functioning [17].

Communication
In normal aging process, problems with communication are limited to sight and hearing impairment. It
is enough that we speak a little louder to a person who
has problems with hearing, or in case of the patient with
problems with sight, this person will have properly chosen glasses. But when we deal with pathological aging
diseases that accompany the patient must be remembered. In case of deaf patients non-verbal communication
of language of gestures must be used. If we work with
a patient who has problems with memory, we must be
patient, we cannot rush the patient in actions performed
by them, we should patiently remind of what we asked
or listen to stories from their past.
It can be observed that some of old age people need
assurance from a therapist that they are right. During treatment such patients can insist on increase of e.g. current
dosage or prolongation of the time of procedure even
though there are no medical indications. When working
with such people a therapist must be patient but also
unhesitating to make a patient understand that more forceful or longer treatment do not have to be more helpful.
Among such patients some of them are prone to suggestions or placebo. It was noticed that in some cases it is
enough to pretend that the treatment procedure was longer to make the patient satisfied. Despite not really changing anything a patient is sure that they feel the flowing
current better of feel the warmth stronger.
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The elderly person – care in the family and in
the institution
It happens in care-treatment institutions that patients
try to enforce pity from the person they want to communicate with. They may say that nobody visits them, that
they are lonely or that a family abandoned them. They
are not always abandoned by the family. Such behavior
may result from the need of conversation with someone
and it is not always that they can count on company for
conversation in such establishments. The other reason
for such situation may be the past of the seniors. If an
elderly comes from an overbearing, chaotic or oversensitive family (family models by D. Field) it is possible that
such a family does not want to stay in touch with them.
Essential problem connected with care of an elderly
family member are migrations and care transfer. Family structure has changed, there are no multigenerational
families, additionally people live at a distance, often a
few to a few thousand kilometers away. Care about the
elderly person is passed on to institutions or people coming to work in Poland from Ukraine or Russia. It is a
very difficult situation for the families as Polish people
represent well-rooted conviction that it is a younger generation that should take care of an elderly family member. There are daughters that have to take on this responsibility. This common belief even dominated social politics, many mayors believe that institutional forms of care
are unnecessary because the place of an elderly person is
with their family, at home, it is a care imperative directed to the families of seniors [18,19]. Contemporary generation of daughters who are expected to take care of the
elderly parents was called the generation of sandwich.
They are expected to take care of and support both, their
elderly parents and growing children. Women often are
not able to manage these duties, they are frustrated, they
get depressed, start getting sick, they are accompanied
by a syndrome of lonely caretaker [20]. Research from
2013 proved that the elderly person at home shows a
strong need of feeling of safety – fear from being physically hurt, fear from being humiliated in own eyes, association need, a need of helping others, autonomy and
compensation. The elderly that are in a nursing home
shows strong needs of safety - fear from being physically hurt, association, fun and autonomy [21] .

Rehabilitation of geriatric patients
Rehabilitation of geriatric patients requires equal involvement from a patient and from a therapist. The elderly
people often struggle with diseases that influence their
behavior, willingness to exercise or cooperation in geneGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2
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ral. The knowledge of a term depression of an old age
may be significant.
Depression is the most common disorder of an old
age. One person in ten over 65 years of age has the
symptoms of depression, such as sadness, loss of energy and sleep disorders. Apart from psychical symptoms
depression also has physical ones. There are persistent
fatigue, headaches or diffuse pains and muscular ailments [22]. All those symptoms have direct influence on
patient’s rehabilitation. To make the work with a patient
easier, we can use patient’s assessment scales. The most
popular are Overall Geriatric Evaluation (OGE) [Polish
equivalent - Całościowa Ocena Geriatryczna (COG)]
and Barthel scale.
Overall geriatric evaluation (OGE) is a multidirectional diagnostic process, the purpose of which is determination of welfare disorders, treatment and rehabilitation
needs. With the help of this scale we evaluate physical
health level, mental functions efficiency and living conditions, including housing conditions. It helps to evaluate if the elderly patient is able to function independently
in everyday life. The basis for OGE is interviewing the
patient thoroughly. Their relations with a family need to
be defined and the information if they can count on help
from the family or neighbors. In a process of rehabilitation there is cooperation of a team of specialists, consisting of doctors (general practitioner and consultant),
nurses and physiotherapists.
Maintaining an active lifestyle is very important for
people in old age. Better shape they are better they feel,
the risk of getting depressed is smaller and the possibility of realization of the need of integration, autonomy
and life satisfaction increases [23]. If it is not possible
to keep active lifestyle being mobile is important – preserving the range of motion in the joints or increasing it,
increase in muscle strength, exercises for motor coordination, improvement of efficiency. There are also other
forms of activity for seniors and they become more popular, they encourage integration of the elderly people.
The most common are: nordic walking, aqua aerobic,
yoga and other forms of relaxation exercises which help
calm down and improve motor coordination.

Social rehabilitation of the elderly people
Social rehabilitation of the elderly people is their social participation, stimulation of their participation in a
social life. Social rehabilitation means involvement or
enabling the elderly to be involved in the social actions,
multigenerational integration. Seniors very often initiate
such actions themselves and sometimes they are supported by institutions, e.g. by the Universities of the Third
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2

Age, Cultural Centers which often establish senior clubs,
or non-governmental organizations that organize volunteering. Some people are able to find time for their hobby or dreams when they are old aged.
Part of seniors get involved in helping activity, e.g.
they organize the actions of reading to children in Warsaw libraries, organize the clubs of flying grandmas.
Other people are engaged in a voluntary work, e.g. they
devote their time to the sick people in hospices or hospitals. Taking part in volunteering gives the elderly people
feeling of being useful, being needed to other people
[24].
Taking part in the lectures in the University of the
Third Age is a very popular form of activity of the elderly people. The network of these universities is really variable, the biggest number of them is in the cities,
the most often they are established at the colleges and
universities. Universities of the Third Age make enhancing the intellectual, cognitive and physical activity of
seniors. The participants take part in lectures, language
classes, seminaries, conversatoriums, workshops, discussions, sport classes. It is important to counteract the digital exclusion. Hence there is a term “e-Inclusion”.

Conclusions
Recent research gives us clear picture of what specific
needs and expectations seniors have from their physiotherapists, people they live with, or medical staff in general. It is also easier to communicate with them as those
patients can determine their needs and they are not afraid
to inform what their expectations are.
Expectations connected with age can be significantly
different. There are as many expectations as there are seniors, but some needs and expectations common for the
majority can be established. The elderly people have the
need of integration, being with someone, being aware
that they can count on that person, they also need understanding and nobody can understand them as well as the
other elderly person. They need to feel a bond in the ailments they have. It is a phenomenon we can observe in
the surgery waiting area, when one elderly person says
that has some disease, it is like a sign to start an auction
to say how many diseases everyone present has. After
some time, even if the majority of the people there do
not have the same ailments they are sure that they do,
that they have the same medical history.
Rehabilitation part of the future of geriatric patients
seems to be more and more active. Doing sports together or walking together can fulfill the psychological and
physical needs – the need of integration and autonomy is
met and at the same time it is a very good form of exer-
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cising for an elderly person. Exercising in a group can
additionally motivate patients to be encouraged to exercising, to have a regular physical activity.
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Zmiana spo³eczna a technologie w procesie
wspomagania osób starszych – wybrane rozwi¹zania
europejskie
Social change and technology in the process of
supporting the elderly – selected European solutions
Łukasz Koperski
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Streszczenie
Współcześnie dokonujące się przekształcenia, rozwój nowych mediów, gwałtowny postęp technologiczny doprowadziły do
powstania innowacyjnych rozwiązań, wspomagających funkcjonowanie osób starszych. Zasadne wydaje się podejmowanie nowych inicjatyw podnoszących jakość życia seniorów, biorąc pod uwagę prognozy wskazujące na gwałtowny wzrost
znaczenia tej grupy osób względem populacji. Niniejszy artykuł składa się z czterech części. W pierwszej koncentruję się na
eksplikacji terminu zmiana społeczna. Druga część poświęcona została charakterystyce społecznych konsekwencji starzenia się społeczeństwa, odnosząc ją do sytuacji obecnej, jak i projektowanych prognoz społeczno-demograficznych. W trzeciej części poddałem analizie związek technologii z osobami starszymi, uwzględniając rolę technologii w codziennym funkcjonowaniu oraz nawiązując do koncepcji typów kultur autorstwa M. Mead. Część czwarta poświęcona została wskazaniu
projektów dedykowanych osobom starszym, uwzględniając cel, główne założenia. (Gerontol Pol 2017; 25; 128-133)
Słowa kluczowe: zmiana społeczna, starzenie się, starość, technologia dla osób starszych
Abstract
Current transformations, developments in the new media, rapid technological change have all led to the creation of innovative solutions to support the functioning of the elderly. It seems reasonable to undertake more and more initiatives to
raise the quality of life of seniors, taking into account forecasts pointing to a sharp increase in the importance of this population group. This article is composed of four parts. The first concentrates on an explication of the term social change. The
second part is devoted to the characteristics of social consequences of population ageing, linking it to the current situation
and projected socio-demographic forecasts. In the third part, I analyzed the relationship of technology and the elderly, taking into account the role of technology in everyday functioning, and referring to the concept of culture types by M. Mead.
The fourth part is devoted to identifying projects dedicated to the elderly, taking into account the purpose, and the main
assumptions. (Gerontol Pol 2017; 25; 128-133)
Keywords: social change, ageing, technology for the elderly

Rozwój nowoczesnej techniki opanowywania przyrody wyprzedził niezmiernie rozwój sił moralnych człowieka oraz
rozumienie przezeń istoty porządku społecznego i społecznej kontroli (K. Mannheim, 1974) [1].

Wstęp
Zmiany cywilizacyjne, kulturowe, gospodarcze i polityczne w ostatnich kilkudziesięciu latach doprowadziły

do nowych sposobów konstruowania kategorii seniorzy.
Powstało wiele opracowań poświęconych przeobrażeniom systemu zabezpieczenia społecznego, dostępu do opieki medycznej, środowiskowej, czy wreszcie
zmianom związanym z aktywizacją środowiska osób
starszych. Nastąpiła również zmiana w postrzeganiu
seniorów – niegdyś biernych odbiorców usług, dziś aktywnych, zorientowanych konsumentów, którzy potrafią
odnaleźć się w płynnej, nie zawsze jasnej i dookreślonej
rzeczywistości. Rola nowych technologii dedykowa-
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nych osobom starszym również uległa zmianie. Coraz
częściej służą one nie bezpośredniej pomocy w sytuacji
niesamodzielności, lecz wspomaganiu funkcjonowania w kontekście podnoszenia jakości życia. Dostępność,
powszechność i wzrost znaczenia nowych technologii
oferowanych seniorom to jeden z czynników postępującej zmiany społecznej.

Teoretyczne aspekty zmiany
społecznej w odniesieniu do nowych
technologii
Zagadnienie zmiany społecznej zajmuje socjologów
od początku istnienia uprawianej przez nich nauki. Co
więcej, towarzyszy człowiekowi w opisie sytuacji, podejmowaniu decyzji, (re)konstruowaniu znaczeń. Heraklit z Efezu twierdził, że nie można dwa razy wejść do
tej samej rzeki, August Comte badał zmianę w odniesieniu do dynamiki społecznej, konfrontując ją z statyką (stabilnością). W Słowniku J. Goulde’a i W. L. Kolba terminowi „zmiana społeczna” przypisuje się „(…)
różnicę w stosunku do stanu poprzedniego w strukturze
społecznej, instytucjach, zwyczajach lub wyposażeniu
społeczeństwa (…)” [2]. W ujęciu marksistowskim,
zmiana społeczna związana była z działalnością rewolucyjną. Dotyczyła przekształceń w odniesieniu do sił
wytwórczych, struktury własności środków produkcji,
„bazy” i „nadbudowy”[3]. W teoriach strukturalno-funkcjonalnych, będących w opozycji do ujęcia marksistowskiego, centralną pozycję stanowi równowaga. Dotychczas utożsamiana z konfliktem, dla funkcjonalistów
zmiana oznacza działanie zmierzające do utrzymania
równowagi [4]. Jak twierdzi A. Giddens, w epoce nowoczesnej próba opisania i zbadania zmiany społecznej
wymaga uwzględnienia następujących trzech czynników: kulturowych, ekonomicznych i politycznych [5].
Do czynników kulturowych można zaliczyć rozwój nauki i sekularyzację myślenia. Współcześnie odchodzi
się od „autorytetu tradycji” i obyczajowości, na rzeczy
krytycznego, racjonalnego i innowacyjnego spojrzenia.
Czynniki ekonomiczne wiążą się ściśle z rozwojem kapitalizmu, a więc wytwarzaniem produktów, kumulacją
majątku i promowaniem technologii przemysłowych,
wśród których największe znaczenie przypisuje się informacyjnym.
Ostatnią grupę czynników zmiany społecznej, stanowią dokonujące się transformacje polityczne. W nowoczesności odchodzi się od imperialistycznych dążeń
typowych dla cywilizacji tradycyjnych, na rzecz zmian
społecznych skierowanych dla mas, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz kraju.
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Umocowany filozofią oświeceniową modernizm zakładał wiarę w postęp, przyspieszając tym samym dokonujące się zmiany. Współcześnie, wkraczamy (o ile
się to jeszcze nie dokonało) w czasy określane przez Z.
Baumana „płynną nowoczesnością”, a przez U. Becka
„inną nowoczesnością”. A. Giddens opisując współczesne tendencje wprowadza hasła polityki emancypacyjnej i polityki życia. Pierwsze z nich oznacza „(…) nastawienie na wyzwolenie jednostek i grup z ograniczeń,
które ciążą na ich szansach życiowych” [6]. Polityka
życia według Giddensa to „polityka samorealizacji w refleksyjnie uporządkowanym środowisku, gdzie refleksyjność wiąże ciało jednostki z systemami o zasięgu
globalnym”. Postęp, związany silnie z nowoczesnością
współcześnie stanowi integralny element porządku społecznego. Nikogo już nie dziwi przyspieszenie i ergonomia w konstruowaniu wynalazków, gwałtowny rozwój mediów, technologia wspomagająca proces edukacji i terapii. Późna nowoczesność, to przede wszystkim
rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Z jednej strony podnoszą one jakość, komfort życia
przeciętnego człowieka. Z drugiej zaś mają charakter
praktyczny i dostosowane są tym samym do możliwości
funkcjonalno-poznawczych odbiorców, którymi coraz
częściej są kategorie wymagające specjalnego wsparcia.
Tendencje te stanowią kontynuację postępującej globalizacji, ale również wyraz zainteresowania się sytuacją
jednostek zależnych.

Społeczne konsekwencje starzenia się
ludności – kondycja versus prognoza
Rozważania nad zjawiskiem starości w perspektywie
społecznej, należy rozpocząć od wyjaśnienia tego terminu. W Słowniku gerontologii społecznej można spotkać między innymi takie określenia jak „trzeci wiek
życia”, „starość demograficzna”, „starość socjalna”.
Definicja starości jest podejmowana przez większość
nauk społecznych, przy czym największy wkład w badaniach nad starością przypisuje się gerontologii społecznej, wywodzącej się z socjologii. Jedną z najbardziej trafnych definicji starości jest ta, w myśl której
„(…) jest to okres życia następujący po wieku dojrzałym (…)” [7]. Z kolei starzenie się stanowi dynamiczny
(względem statycznego rozumienia tego terminu) proces rozpoczynający się w wieku 60. lub 65. lat, a kończący się śmiercią. Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) proponuje następujące rozróżnienie starości ze
względu na wiek: wiek przedstarczy (45.-59. r. ż.), wiek
starzenia się – określany również jako wczesna starość
(60.-74. r.ż.), późną starość (75.-89. r.ż.) oraz kategorię
długowiecznych (ang. long life, 90 lat i powyżej). Za
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najbardziej istotne z perspektywy omawianego tematu
uważam przyjrzenie się starości z perspektywy demograficznej, ekonomicznej i społecznej. W ujęciu demograficznym kluczowym elementem są badania wzrostu
proporcji ludności w całej populacji lub zwiększenie
stosunku liczby seniorów do liczby dzieci. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku,
udział ludności w wieku poprodukcyjnym zwiększył
się o 1,9 punktu procentowego w porównaniu z rokiem
2002 i obecnie wynosi 16,9% [8]. Współcześnie gerontolodzy i socjologowie mówią o zjawisku „siwienia populacji” z uwagi postępujące wydłużanie się życia i spadek dzietności. Prognozy GUS wskazują na stopniowy
wzrost liczby osób starszych w Polsce względem całej
populacji. W przeciągu piętnastu lat począwszy od roku
2015 szacuje się wzrost liczby seniorów o około 2 miliony, a więc niespełna 10%.
W perspektywie ekonomicznej, starość podejmowana
jest ze względu na ustawodawstwo, świadczenia, ubezpieczenia społeczne i ponoszone z nimi ryzyko. Odnosi
się do ilości osób znajdujących się w wieku poprodukcyjnym, określając niektóre populacje jako „stare ekonomicznie”. Innymi elementami tego aspektu pozostają
struktura wydatków i wszelkie koszty utrzymania seniorów, najczęściej prowadzących jednoosobowe gospodarstwa, ponadto kwestia opieki medycznej (w tym
geriatrii), środowiskowej czy też „wielochorobowości”
seniorów.
Społeczne starzenie się (ang. social aging), to „(…)
obok biologicznego i psychicznego, jeden z trzech typów procesów starzenia się, który odnosi się do tego,
jak jednostka spostrzega proces starzenia się i jak odnosi
się do niej dane społeczeństwo” [9]. Starzenie się w ujęciu społecznym wiąże się silnie z relacją pomiędzy
jednostkowym a społecznym doświadczaniem starości. Jednocześnie wraz z wiekiem, muszą ulec zmianie
oczekiwania, związana z nimi rola społeczna i status
społeczny. Funkcjonowanie osób starszych podlega
przemianom w zależności od otoczenia społeczno-kulturowego, obyczajowości, wyznawanych wartości. Wejście w okres starości, można rozpatrywać interdyscyplinarnie traktując je jako kryzys, krytyczne wydarzenie
życiowe, albo jako przemianę roli i tożsamości osoby
stającej się seniorem. Począwszy od lat 60. socjologia
interesowała się zagadnieniem roli osoby starszej prze-

chodzącej na emeryturę. E. W. Burgess określał ją, jako
„rolę bez roli” (ang. roleless role). T. Parsons [10] zwracał uwagę, że uprzemysłowienie wywołujące ruchliwość
społeczną przyczyniło się do rozbicia struktury tradycyjnej rodziny wielopokoleniowej, w której rola osoby
starszej była przez wieki w określony sposób zdeterminowana. Odejście od pracy, porządkującej codzienność
zmusiło osoby starsze do wypracowania stosownego
mechanizmu obronnego, odnoszącego się do zmian statusu, pozycji społecznej, tożsamości, porządkowania
codzienności. Zdaniem Parsonsa osiągnięcie „zdrowej
dojrzałości” wymaga od osób starszych psychicznego
przygotowania się do nowej roli.
Inną teorią wyjaśniającą proces starzenia się jest teoria
stratyfikacji wiekowej. Odnosi się ona sytuacji, w której
struktury społeczne, takie jak polityka państwa dotycząca emerytur osiąga rzeczywisty wpływ na proces starzenia się jednostek i na ich pozycję w społeczeństwie.
Jednym z przejawów tej teorii jest pojęcie „opóźnienia
strukturalnego”. Dotyczy ono sytuacji, w której struktury społeczne nie nadążają za zmianami w populacji i życiu jednostek.
W ostatnim czasie, jednym z ważniejszych nurtów w badaniach nad nazwiskiem starości jest teoria
ekonomii politycznej. Zajmuje się ona opisem roli „(…)
państwa i kapitalizmu jako czynników sprzyjających powstawaniu systemów dominacji i marginalizacji osób
starszych”. Teoria ta skupia się na roli systemów politycznych i gospodarczych w kształtowaniu układów
władzy i nierówności w państwie. Decyzje polityczne, na przykład na gruncie polityki społecznej, które są
istotne dla osób starszych „(…) odzwierciedlają uwarstwienie społeczeństwa na podstawie kryteriów płci,
rasy i przynależności klasowej” [11].
Społeczne aspekty starzenia się umożliwiają prognozowanie sytuacji seniorów między innymi w celu zorganizowania stosownych form wsparcia, planowania
budżetu i wydatków. W odniesieniu do starzejącego się
społeczeństwa polskiego, przewiduje się zatem tendencje o charakterze mniej i bardziej korzystnym [12].
Wzrastająca liczba osób w wieku poprodukcyjnym
wiąże się z ryzykiem ponoszenia wysokich kosztów.
Wzrostowi osób utrzymujących się z niezarobkowych
źródeł utrzymania nie towarzysz harmonijny wzrost
osób w wieku produktywnym. Niski przyrost naturalny

Tabela I. Udział osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce w latach 2015-2030
Table I. The proportion of people at retirement age in Poland in 2015-2030
Rok
2015
2020
Procent seniorów
22,9%
25,92%
Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS (2014)
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2025
27,59%

2030
29,00%
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może doprowadzić do pogłębienia tego stanu rzeczy.
Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem jest konieczność
zagwarantowania odpowiedniej opieki medycznej, środowiskowej. Zbyt mało popularna jest profesjonalizacja
lekarzy w zakresie geriatrii. Wzrasta ilość zróżnicowanych form niepełnosprawności, które dotykają seniorów.
Wielochorobowość, nieprawidłowe nawyki żywieniowe,
przebyte choroby (zwłaszcza choroby układu krwionośnego) przyczyniają się do pogorszenia kondycji psychofizycznej. Kolejnym kosztem, który jednocześnie
obecnie może być traktowany jako korzystna tendencja,
jest konieczność organizowania przestrzeni społecznej, w tym dostosowanego do potrzeb seniorów mieszkalnictwa.
Tendencje wzrostu osób starszych nie muszą wiązać
się wyłącznie z ponoszeniem przez państwo kosztów.
Część współczesnych seniorów oraz osoby, które znajdą
się w wieku poprodukcyjnym w najbliższych dekadach,
to grupa ludzi dobrze wykształconych. Status społeczno-zawodowy tych osób prawdopodobnie będzie rzutować
na wydłużenie kariery zawodowej. Powszechny dostęp
do edukacji, zarówno formalnej, jak i poza formalnej
(również edukacji oferowanej przez Uniwersytety Trzeciego Wieku) umożliwia podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Wykształcenie i charakter dotychczas wykonywanej pracy mogą rzutować na wydłużanie
karier zawodowych, korzystne zmiany w nawykach żywieniowych, w sposobie spędzania czasu wolnego, podejmowaniu aktywności fizycznych. Ponadto korzystną
tendencją jest wzrost znaczenia zaplecza i infrastruktury
wspomagających funkcjonowanie seniorów.

Technologia a seniorzy – aspekt społeczny
W literaturze przedmiotu można spotkać dwa przeciwstawne sobie podejścia dotyczące wpływu techniki na
rozwój i funkcjonowanie człowieka. Zgodnie z pierwszym, narzędzia rozwinęły człowieka, w drugim zaś
zakłada się, że kultura człowieka wytworzyła zapotrzebowanie na technikę. W kontekście wspierania seniorów przy pomocy nowoczesnych technologii możemy
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powiedzieć o „trzeciej drodze”, a więc sytuacji, w której
narzędzia i kultura mają jednakowe znaczenie dla rozwoju człowieka. Ewolucja technologii, od Gutenberga
do McLuhana, doprowadziła do powstania społeczeństwa sieciowego.
Wspomaganie osób starszych w ich codziennym
funkcjonowaniu zanim przybrało obecny kształt, przechodziło stopniowe stadia rozwoju. Współcześnie jednymi z najbardziej popularnych form wykorzystywania
nowych technologii w odniesieniu do seniorów, są wirtualna komunikacja (e-mail, Skype, chat) i e-learning
(kursy online organizowane przez Otwarty Uniwersytet
Ekonomiczny). Często stosuje się termin „wykluczenie
cyfrowe” (ang. digital divide), podkreślając niskie kompetencje w odniesieniu do korzystania z technologii cyfrowych.
Zanim wskażę zastosowanie nowych technologii na
gruncie europejskim, zasygnalizuję wyniki badań zawarte w najnowszej Diagnozie Społecznej 2013 [13].
Projekt D. Batorskiego dotyczył korzystania z komputera i Internetu przez zróżnicowane grupy osób, w tym
seniorów w wieku 60-64 lata. Wyniki badań są o tyle
interesujące, że pokazują kondycję społeczeństwa polskiego na przestrzeni dziesięciu lat. W 2003 roku z Internetu korzystało zaledwie 2,8% seniorów, co jest
stosunkowo niskim wynikiem w porównaniu z badaniami przeprowadzonymi w 2013, kiedy to wynik
oscylował wokół 35%. W odniesieniu do statusu społeczno-zawodowego, w 2013 roku 22,5% emerytów
(1,8% w 2003r.) i 28,2% rencistów (6,8% w 2003 r.)
korzystało z Internetu. Następuje zatem wyraźny wzrost
uczestnictwa seniorów w korzystaniu z dostępnych
technologii cyfrowych. Można domniemywać, że częściowo stan ten spowodowany jest upowszechnieniem
się współczesnych mediów, rozwiązań technologicznych, z drugiej zaś tworzeniem się od pewnego czasu kultury prekonfiguratywnej, a więc odwróceniem
roli i treści przekazu kulturowego w stronę od pokolenia
młodszego do starszego, włączając tym samym seniorów w świat mediów. Ciekawe wyniki badań uzyskano
badając czynności wykonywane przy pomocy komputera. Wyniki zawarte są w tabeli II.

Tabela II. Korzystanie z komputera przez osoby starsze z uwagi na wiek i status społeczno-zawodowy
Table II. Use the computer for the elderly due to age and socio-professional status
Kompetencje związane z prace Tworzenie i modyfikowanie
Grupa
biurową (%)
stron www (%)
60-64 lata
43
20
65+
32
21
Renciści
33
36
Emeryci
25
20

Programowanie (%)
2
2
5
2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Batorski D., Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania, [w:]
Czapiński J., Panek T., Diagnoza Społeczna 2013: warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, s. 377.
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Stosunkowo najwyższe wyniki lokowały się u osób
wykorzystujących media cyfrowe w pracy biurowej.
Pomiędzy wskazany grupami nie ma znacznych różnic.
Może natomiast napawać optymizmem wysoki odsetek
seniorów, którzy tworzą i modyfikują strony internetowe, szczególnie w grupie rencistów. Na niskim poziomie pozostają bardzo skomplikowane i specjalistyczne
umiejętności, takie jak programowanie, które najczęściej
związane są z pracą zawodową, a w mniejszym stopniu
dzięki własnej chęci zaangażowania się. W ostatnim
czasie coraz więcej słyszy się o kursach i szkoleniach
obsługi komputera, skierowanych dla seniorów.

żywienia. Głównym ogniwem projektu jest wielofunkcyjny robot kuchenny, który posiada przystępny interfejs, specjalnie dostosowany dla użytkowników. Jednocześnie seniorzy posiadający ChefMySelf znajdują
się w wirtualnej sieci społecznej (ang. social network),
co pozwala im nawiązywać i podtrzymywać kontakty z innymi osobami [15].
Cel: wsparcie osób starszych w samodzielnym przygotowywaniu posiłków i utrzymaniu zdrowych nawyków żywieniowych, unikając problemów związanych
bezpośrednio ze starzeniem się.

Asisstant (Hiszpania, Finlandia, Austria)

Wybrane przykłady technologii
skierowanych dla osób starszych
Dyskurs dotyczący zastosowania nowych technologii dla seniorów coraz częściej niewiele ma wspólnego z komputerem. Podobnie zresztą, jak stopniowo odchodzi się od komputerów na rzecz urządzeń mobilnych,
jak smartfony, i-pady, tablety. Wsparcie seniorów przy
wykorzystaniu komputerów wydaje się obecnie niewystarczające. Wirtualizacja otoczenia seniora stanowi
obecnie najbardziej optymalne rozwiązanie, kładąc nacisk na funkcjonowanie, samoobsługę i samodzielność.
Poniżej prezentuję wybrane rozwiązania wspierania
osób starszych w krajach europejskich.

Projekt HELPS (Polska)
Założenia: HELPS to projekt tworzony przez Poznańskie Centrym Superkomputerowo-Sieciowe. Jego
głównym założeniem jest rozwój i konsolidacja mieszkalnictwa i opieki dla seniorów. Głównym obszarem
prac jest uruchomienie pilotowego środowiska Ambient Assisted Living. Środowisko to bazować będzie na
otwartej platformie AAL - universAAL, która dostarcza
mechanizmów warstwy pośredniczącej umożliwiającej
tworzenie inteligentnych przestrzeni użytkownika usług
AAL. Ponadto w projekcie HELP planowane jest uzyskanie „żywego laboratorium” (ang. living lab), co daje
szansę na prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych [14].
Cel: wspieranie osoby starszej lub niepełnosprawnej w codziennym życiu; sprzyjać jej aktywizacji oraz
monitorowanie i zarządzanie środowiskiem domowym.

ChefMySelf (Holandia, Włochy)
Założenia: ChefMySelf to projekt służący wzmacnianiu funkcjonowania seniorów w zakresie zdrowego
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2

Założenia: ASSISTANT to aplikacja dostępna na
komputery i smartfony, która zanim została wdrożona w życie przechodziła szereg testów wśród użytkowników w wieku od 65 do 90 lat z Austrii, Finlandii i Hiszpanii. Aplikacja ta informuje użytkownika, jak długo potrwa podróż, powiadamia kiedy należy wysiąść, a nawet
ostrzega o możliwych zdarzeniach na trasie. Wszystkie
te informacje są pomocne w podejmowaniu odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie. Obejmują nawet informacje dotyczące unikania schodów czy innych przeszkód architektonicznych, które mogłyby utrudnić osobom starszym poruszanie się [16].
Cel: wsparcie seniorów w zakresie orientacji w terenie. Została zaprojektowana dla osób, które nie są zaznajomione z systemem lokalnego transportu publicznego,
jest to ich pierwsza wizyta w mieście, bądź też zostali
zmuszeni do korzystania z transportu publicznego utraciwszy zdolność prowadzenia samochodu.

Menumat (Finlandia)
Założenia: Technologia Menumat, to inteligentny piekarnik z zamrażarką powiązany z usługą dostarczania
posiłków do odbiorców. Urządzenie to produkowane na
bazie istniejących komponentów składowych w Finlandii. Połączone jest z centralną platformą, która umożliwia zarządzanie usługą dostarczaną odbiorcy. Piekarnik
wyposażony jest w moduł sterujący procesem podgrzewania posiłków i sygnalizację głosową. Dostarczane posiłki są pełnowartościowe, zbilansowane i dostosowane
do specjalnych diet seniorów [17].
Cel: wsparcie seniorów zamieszkujących samodzielnie w zakresie utrzymaniu zdrowych nawyków żywieniowych oraz zindywidualizowanej diety, którzy nie
mają problemy z poruszaniem się, bądź ich najbliższa
okolica nie oferuje konkretnych produktów spożywczych.

ZMIANA SPOŁECZNA A TECHNOLOGIE W PROCESIE WSPOMAGANIA OSÓB STARSZYCH...

Wnioski
Współczesne prognozy demograficzne zwiastują
wzrost liczby seniorów. Tendencje te wymagają odpowiedniego przygotowania, z jednej w postaci dostosowanej infrastruktury, opieki medycznej, różnorodnych
form rehabilitacji, z drugiej zaś gwałtowny wzrost znaczenia technologii przyczynia się do powstawania innowacyjnych rozwiązań wspierających seniorów w codziennym funkcjonowaniu. Zaprezentowany przykłady
nie wyczerpują całości tematu, który stanowi jedynie
próbę uchwycenia aplikacyjnego kierunku dokonujących się przemian. Przeobrażenia technologiczne, szczególnie w odniesieniu do osób starszych są pochodną za-
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chodzących zmian społecznych, modernistycznego postępu, ponowoczesnej refleksji nad losem jednostki. Idąc
dalej w tych rozważaniach, należałoby się zastanowić,
czy współczesne formy wsparcia seniorów są mechanizmem społecznej inkluzji dokonującej się wraz z rozwojem technologii, czy też w większym stopniu stanowią
nastawienie na zysk, konkurencyjność, handel pomysłami i rozwiązaniami, oraz czy zmiany te implikowane są
ekonomią, dominacją innowacji, czy też refleksją nad
uczestnictwem osób starszych w przestrzeni społecznej.
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Zgoda na udzielenie œwiadczenia zdrowotnego
w przypadku pacjentów geriatrycznych w polskim prawie
Obtaining consent from geriatric patients in the Polish law
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Streszczenie
Opracowanie dotyczy problemu pozyskiwania skutecznie prawnej zgody od pacjentów geriatrycznych z ograniczoną podmiotowością (cierpiących na amnezję, chorobę Alzheimera, demencję starczą) na wykonanie świadczenia zdrowotnego.
Specyfika tych chorób powoduje zaburzenia pamięci i ograniczenia świadomości, co często wyklucza możliwość wyrażenia skutecznej świadomej zgody. Potrzeba odebrania zgody pacjenta na wykonanie świadczenia zdrowotnego jest obecnie
określona w polskim prawie. Aktualnie pojęcie zgody w prawie medycznym jest rozszerzone o dookreślenie „świadoma”,
co podkreśla fakt, że ten wyraz woli jest decyzją w pełni przemyślaną, racjonalną i jednoznaczną. Podczas udzielania
świadczeń zdrowotnych pacjentom geriatrycznym cierpiącym na zaniki pamięci i zaburzenia świadomości powyższa zasada odbierania zgody nie jest możliwa do zastosowania. Artykuł przedstawia problematykę zgody zastępczej (przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego, sądu) na udzielenie świadczenia zdrowotnego wraz z jej prawną interpretacją i rozwiązaniami, które lekarz musi zastosować w praktyce. Tym samym gwarantując, że obowiązujące zapisy prawa podczas
udzielanego świadczenia zdrowotnego są respektowane. (Gerontol Pol 2017; 25; 134-139)
Słowa kluczowe: zgoda zastępcza, prawo, geriatria, pacjent, leczenie
Abstract
The article deals with the problem of obtaining a legally effective consent for performing health care services from geriatric patients with limited subjectivity suffering from amnesia, Alzheimer’s disease, senile dementia. The specificity of these
diseases causes memory impairment and restriction of consciousness, which often excludes the possibility of expressing effective informed consent. Currently, the concept of consent has been broadened by the term “conscious”, which underlines
this expression of will as fully thoughtful, rational, and unambiguous. When providing health benefits to geriatric patients
suffering from memory loss and impaired consciousness, the above consent rule is not applicable. The article presents the
issue of substitute consent (legally empowered representative, guardian, court) for providing health care along with its
legal interpretation and solutions that the physician must apply in practice; simultaneously, ensuring that the applicable
legal provisions in health care are respected. (Gerontol Pol 2017; 25; 134-139)
Key words: substitute consent, law, geriatrics, patient, treatment

Wprowadzenie
Dane demograficzne określają, że osoby powyżej 65
roku życia są najszybciej rosnącą grupą wiekową pacjentów na świecie. Jest szacowane, że w roku 2050 r.
osoby starsze będą stanowić 31,3% populacji Polski.
Według definicji (WHO) pacjent geriatryczny to osoba,
która osiągnęła przynajmniej 60 rok życia i charakteryzuje ją typowa dla wieku starszego wielochorobowość,
która wraz z wiekiem stanowi czynniki ryzyka nagłego

pogorszenia stanu zdrowia lub zgonu [1]. Oczywistym
jest fakt, że osoby w tej kategorii wiekowej powinny
być objęte opieką medyczną. Opieka medyczna skierowana do takiej kategorii pacjentów powinna być ukierunkowana na prawidłowe zdiagnozowanie objawów
chorobowych i określenie potrzeb zdrowotnych, co
w praktyce determinuje określone postępowanie medyczne [2]. Istotnym problemem medycznym rzutującym zarówno na kwestie diagnostyczne, terapeutyczne
jak i psychospołeczne pacjentów geriatrycznych jest
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występujący powszechnie w tej grupie wiekowej tzw.
frailty syndrom [3,4]. Specyfika postępowania medycznego i jego zakres, czyli wykonywanie określonych
czynności medycznych jest obecnie określona prawnie.
Dotyczy to obowiązku odbierania zgody (zgody świadomej) od pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Jednak kategoria pacjentów geriatrycznych może
w tym zakresie sprawiać kłopot z uwagi na możliwe
ograniczenia podmiotowości, rozumianej jako możliwości składania świadomych oświadczeń woli. Na gruncie
medycznym zasada ta dotyczy złożenia zgody świadomej i okoliczności, które tej zasadzie towarzyszą (przekazanie informacji, czas na decyzje i podpisanie formularza) [5]. W sytuacjach wymagających niezwłocznego
podejmowania decyzji terapeutycznych kwestia uzyskiwania świadomej zgody od pacjentów geriatrycznych jest szczególnie istotna[6]. W piśmiennictwie
światowym sugeruje się przydatność stosowania w tej
grupie pacjentów nawet zgody domniemanej (presumed consent) [7]. Ograniczona zdolność podejmowania
świadomych decyzji i mocno utrudniona komunikacja,
lub jej całkowity brak, jest charakterystyczna dla części
pacjentów geriatrycznych. Problemy w funkcjonowaniu
poznawczym pacjentów geriatrycznych, o charakterze
nabytym, globalnym i tak nasilonym, które w sposób
istotny wpływają na funkcjonowanie człowieka, określa
się mianem otępienia starczego [8]. Następnie ograniczenie podmiotowości pacjentów geriatrycznych może
być zdeterminowane: amnezją organiczną, postępująca
degeneracja neuronów w chorobę Alzheimera, demencją
starczą, niepamięcią, udarem mózgu (apopleksją) i mechanicznymi urazami głowy czy wypadkami [9]. Z racji
często ograniczonej podmiotowości pacjentów z powodu zaburzeń pamięci i wymienionych stanów chorobowych istnieje potrzeba odbierania zgody zastępczej, od
prawnie zdefiniowanej kategorii podmiotów. Z uwagi na
recepcje zasad prawnych do obszaru medycznego warto
sprecyzować sposoby postępowania lekarza z pacjentem
geriatrycznym o ograniczonej (lub braku) podmiotowości.

Świadoma zgoda na udzielenie świadczenia
zdrowotnego
W przypadku pacjentów pełnoletnich, świadomych
sytuacji i okoliczności, w których się znajdują obowiązkiem lekarza jest odebranie zgody na wykonanie
świadczenia zdrowotnego [10]. W tym przypadku obowiązek ten zakłada racjonalną decyzję i wolę pacjenta
do poddania się świadczeniu zdrowotnemu lub odmowę,
do czego ma on również prawo. Art. 32. ust. 1. Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (zwana dalej
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Ustawą), stanowi: lekarz może przeprowadzić badanie
lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta [11]. Prawną podmiotowość
osoby określa możliwości świadomego kreowania wiążących czynności prawnych poprzez składanie oświadczeń woli. W nawiązaniu do art. 56 Kodeksu Cywilnego
czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone (treść, której dotyczy), lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów [12]. Wyrażenie zgody na leczenie
jest czynnością prawną generującą zgodnie z jej treścią
określone działania i ich następstwa (podjęcie procesu
leczenia wraz ze jego skutkami). W kontekście działalności leczniczej świadoma zgoda jest subiektywnie
pojmowaną i wyrażoną zgodą (oświadczenie woli
pacjenta) na określone i proponowane działanie medyczne [13,14]. Zasada wyrażania zgody na leczenie ma
kluczowe znaczenie w odniesieniu do podmiotów, których bezpośrednio dotyczy, czyli zarówno lekarza, jak
i pacjenta. Przekazanie informacji i odebranie zgody jest
ścisłym obowiązkiem lekarza, a z kolei możliwość jej
wyrażania (bądź odmowy) jest podstawowym prawem
pacjenta [11]. Sytuacje, gdy pacjent jest zdolny do jej
wyrażenia i ma taką możliwość są najczęściej spotykanymi w praktyce, jednak są również takie, gdy pacjent
ma ograniczoną podmiotowość (lub jej brak) podyktowaną jego wiekiem i stanem zdrowia. Wówczas wyrażanie zgody na wykonanie świadczenia zdrowotnego następuje w prawnie określonym zastępstwie.

Zastosowanie instytucji zgody zastępczej
W odniesieniu do pacjentów geriatrycznych, którzy
w istotnej częściej są osobami o ograniczonej podmiotowości prawnej szczególne znaczenie posiada zgoda zastępcza. Jest ona składana w zastępstwie pacjenta
w sytuacjach, w których zdolność świadomych decyzji
pacjenta jest mocno ograniczona. Poniżej przedstawiono
zasady prawne dotyczące pacjenta, który ma ograniczoną podmiotowość uniemożliwiającą racjonalną komunikację i decyzyjność, co do wyrażenia zgody na wdrożenie wymaganych stanem zdrowia czynności medycznych. Na wstępie interpretacji zgody zastępczej trzeba
zaznaczyć możliwą sytuację, gdy pacjent w takim stanie
zdrowia będzie miał ustanowionego tzw. przedstawiciela
ustawowego. W sytuacji przeciwnej (gdy brak jest takiego podmiotu) wyrażenie zgody jest obowiązkiem sądu
opiekuńczego.
1. Pacjent geriatryczny z ustanowionym przedstawicielem ustawowym określonym w art. 32. ust. 2 Ustawy [11]. Instytucja ubezwłasnowolnienia i ustanowienia
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2
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określonego podmiotu (przedstawiciela ustawowego)
celem reprezentacji osoby, która tego wymaga jest zawarta w Kodeksie cywilnym. W art. 12 k.c. określono –
nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które
nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie [12]. W praktyce oznacza to, że osoby
pełnoletnie ubezwłasnowolnione nie są dysponentami
zdolności do czynności prawnych, czyli do wydawania we własnym imieniu wiążących oświadczeń woli.
Czynność prawna polega na przyjmowaniu i składaniu
oświadczeń woli mających na celu utworzenie, zmodyfikowanie lub ustanie stosunku prawnego. Jest to naturalna i określona przez prawo możliwość samodzielnego
kształtowania swojej sytuacji prawnej, rozumianej, jako
nabywanie określonych praw i zaciąganie określonych
zobowiązań. Artykuł 13 k.c. dotyczy sytuacji, gdy osoba
z jakiś powodów nie może kierować swym postępowaniem, rozumianym, jako wyrażanie skutecznych oświadczeń woli, mianowicie osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli
wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego
albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie
kierować swym postępowaniem [12]. Paragraf 2 art. 13
k.c., określa, że dla ubezwłasnowolnionego całkowicie
ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod
władzą rodzicielską [12]. Artykuł 16 k.c. w par. 1, określa, że osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona
częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli
stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej
spraw [12]. Paragraf 2 tego artykułu stwierdza, że dla
osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się
kuratelę [12]. Natomiast częściowy zakres ubezwłasnowolnienia oznacza, że pomoc udzielana takiej osobie nie
musi być w pełnym zakresie i może być potrzebna tylko
przy prowadzenia jej spraw (np. do reprezentacji takiej
osoby przed instytucjami jak szpital, czy urzędy). Prawo
jasno wskazuje rozwiązanie polegające na ustanowieniu
opieki prawnej (przedstawiciela ustawowego, kuratora)
dla osoby, która ze względu na swój stan zdrowia (niedorozwój umysłowy, zaburzenia psychiczne) wymaga pomocy. Artykuł 545 par. 1 Kodeksu Postępowania
Cywilnego określa, że wniosek o ubezwłasnowolnienie
mogą zgłosić wyłącznie wskazane osoby mianowicie:
małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jej krewni w linii prostej, rodzeństwo oraz
jej przedstawiciel ustawowy, bądź w niektórych przypadkach prokurator [15]. Zamknięty katalog osób, które
mogą wystąpić z takim wnioskiem łączy się z ich wieGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2

dzą na temat choroby takiej osoby i jej bezradnością, co
dyktuje określoną intencję postępowania, tj. potrzebę
wyrażenia decyzji np. dotyczącej hospitalizowana. Podstawową przesłanką ubezwłasnowolnienia takiej osoby
jest realna potrzeba udzielenia jej pomocy w prowadzeniu różnorodnych spraw. Analizując wykładnię sądową
na temat zwrotu „pomocy w prowadzeniu spraw”, trzeba zaznaczyć, że to pojęcie jest rozumiane dość szeroko i obejmuje się nim czynności prawne, faktyczne
sprawy o charakterze majątkowym i sprawy o charakterze typowo osobistym. Duże znaczenie przy decyzji
o ubezwłasnowolnieniu ma realne ustalenie i określenie istniejącego zakresu spraw wymagających decyzji
i czynności osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona, a także sprecyzowanie, w jakich konkretnych sprawach osobie tej potrzebna jest pomoc (przykładowo do
reprezentacji podczas leczenia). W powyższym kontekście mając na względzie opisane przesłanki (zaburzenia
psychiczne związane z chorobami czy zespołami charakterystycznymi dla pacjentów geriatrycznych) – jest
możliwe ustanowienie przedstawiciela ustawowego
(czy kurateli w przypadku osób ubezwłasnowolnionych
częściowo) dla pacjenta geriatrycznego o ograniczonej
podmiotowości. Przedstawicielem ustawowym takiego
pacjenta może być osoba z rodziny: małżonek lub osoba spośród krewnych, osób bliskich, ale także może być
to osoba wskazana przez organizacje pomocowe (np.
pracownik opieki społecznej), bądź kurator (dla osoby
ubezwłasnowolnionej częściowo). Podstawowym celem
jest należyta pomoc w prowadzeniu spraw takiej osoby,
w tym przypadku dotyczy to sytuacji związanych z potrzebą leczenia i wykonywania zabiegów podyktowanych stanem zdrowia. Zastosowanie w praktyce instytucji przedstawiciela ustawowego w procesie leczenia
pacjenta geriatrycznego z ograniczoną podmiotowością
jest wyrażone w artykule 32 ust. 2 Ustawy, który określa, że jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do
świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda
jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma
przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim
jest niemożliwe — zezwolenie sądu opiekuńczego [11].
Zatem w takim przypadku przedstawiciel ustawowy
po przekazaniu odpowiednich informacji przez lekarza
dotyczących stanu zdrowia i wymaganych elementów
związanych z procesem leczenia – wyraża (bądź nie)
zgodę na podjęcie określonych czynności w stosunku
do takiego pacjenta. Następnie kolejny wyraz tej zasady odnajdujemy w ust. 4 cytowanego artykułu Ustawy.
Określono, że w przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy
tej osoby. Jeżeli osoba taka jest w stanie z rozeznaniem
wypowiedzieć opinię w sprawie badania, konieczne jest
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ponadto uzyskanie zgody tej osoby [11]. W przypadku
osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zgodę na jej leczenie (np. wykonanie zabiegu) wyraża przedstawiciel
ustawowy. Problemem realnym dla lekarza jest wówczas ustalenie osoby przedstawiciela ustawowego (jeśli
jest ustanowiony) i porozumienie się z nim, jeśli nie jest
z pacjentem w chwili zgłoszenia się do podmiotu leczniczego. W drugiej części ust. 4 art. 32 Ustawy, jest mowa
o możliwości wyrażenia zdania w sprawie jego udziału
w badaniach, jeśli naturalnie pacjent geriatryczny jest
w stanie świadomości pozwalającym mu na sformułowanie takiej opinii. Wówczas naturalnie lekarz musi ją
uwzględnić przystępując do wykonywania czynności zawodowych.
2. W przypadku udzielania zgody zastępczej trzeba
sprecyzować pojęcie opiekuna faktycznego i możliwość udzielania przez niego zgody, ale tylko na badania. Artykuł 32 ust. 3 Ustawy stanowi, że jeżeli zachodzi
potrzeba przeprowadzenia badania osoby małoletniej
lub niezdolnej do świadomego wyrażenia zgody – zgodę na przeprowadzenie badania może wyrazić także
opiekun faktyczny [11]. Pojęcie opiekuna faktycznego,
zostało zdefiniowane w Ustawie o prawach pacjentów
i Rzeczniku Praw Pacjenta [16]. Zgodnie z definicją
opiekunem faktycznym jest osoba rzeczywiście opiekująca się np. osobą starszą. Taki opiekun może udzielić
zgody na badania i co trzeba podkreślić, może to dotyczyć tylko i wyłącznie zgody na badania (nie jest jednak
sprecyzowane w przepisach, jakie mają to być badania,
przykładowo czy inwazyjne o określonym stopniu ryzyka, czy też np. tylko fizykalne). Przyznanie określonego
prawa (zgoda na badania) opiekunowi faktycznemu stanowi pewien pragmatyzm sytuacji spotykanych realnie.
Często właśnie opiekun faktyczny posiada więcej informacji na temat stanu, w którym znalazł się jego podopieczny, by mógł podjąć decyzje i odpowiednie istotne
kroki (np. zawiadomienie członków rodziny, opiekunów
prawnych). Warto jednak pamiętać, że jest to dość specyficzny zapis, podyktowany najczęściej realną sytuacją
i zawsze w takich przypadkach fakt, że zgodę na badania
wyraził opiekun faktyczny należy odnotować w dokumentacji medycznej pacjenta.
3. Podmiotem, który w sytuacji braku przedstawiciela ustawowego jest zobligowany do wyrażenia zgody
w zastępstwie jest określony w przepisach sąd opiekuńczy. Sytuacja, gdy brak jest władnego do wydania
takiej decyzji, czyli przedstawiciela ustawowego może
być podyktowana: jego nieobecnością i brakiem możliwości skontaktowania się z nim, jego nieustanowieniem
lub rozbieżną wolą co do planowanego zabiegu (rozbieżną wolą przedstawiciela i pacjenta, który jest świadomy (na tyle świadomy), że ma możliwość wyrażenia
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takiego sprzeciwu). Wyrażenie zgody na wykonanie
świadczenia zdrowotnego jest wówczas zadaniem sądu
opiekuńczego określonego w Ustawie. W praktyce jest
to sąd, w którego okręgu mają być wykonane przewidziane czynności medyczne (pomoc, leczenie). Trzeba
sprecyzować, że w tym przypadku pojęcie sądu opiekuńczego jest potoczne. W praktyce takie czynności wykonuje Sąd Rejonowy, w którego strukturze mieści się
Wydział Rodzinny i Nieletnich (potocznie opiekuńczy),
który zajmuję się sprawami: kurateli, opieki, przysposobienia i leczenia pacjenta bez jego zgody lub bez zgody
jego przedstawiciela ustawowego. Wówczas sąd (osoba
pełniąca funkcje sędziego), na podstawie dokumentacji
medycznej pacjenta, rozważa, czy jest zasadne: udzielenie zgody na leczenia takiego pacjenta, a w sytuacji
sprzeciwu takiego pacjenta – czy jest zasadne pominięcie jego zdania w kwestii związanej z przewidzianymi
czynnościami medycznymi. Artykuł 32 ust. 2 Ustawy,
brzmi: jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do
świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda
jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma
przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim
jest niemożliwe — zezwolenie sądu opiekuńczego [11].
Część druga tego artykułu rzeczowo określa zadanie
lekarza, w sytuacji gdy brak jest przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe.
Wówczas na przeprowadzenie wymaganych czynności
medycznych jest potrzebne zezwolenie sądu opiekuńczego. Następnie ust. 6 artykułu 32 cytowanej ustawy,
określa, że jeżeli jednak małoletni, który ukończył 16
lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący
dostatecznym rozeznaniem, sprzeciwia się czynnościom
medycznym, poza zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo w przypadku niewyrażenia przez nich zgody wymagane jest zezwolenie sądu
opiekuńczego [11]. W tym przypadku ostateczną zgodę
podyktowaną tymi warunkami (przy sprzeciwie zainteresowanego w tym przypadku pacjenta geriatrycznego
o ograniczonej podmiotowości) wyraża sąd opiekuńczy.
Ustęp 7 artykułu 32 Ustawy, określa, że jeżeli ustawa
nie stanowi inaczej, zgoda małoletnich, niezdolnych do
świadomego wyrażenia zgody, osób całkowicie ubezwłasnowolnionych może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie ich zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się
proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym
[11]. Zapis ten określa, że zgoda wskazanych grup pacjentów, może być udzielona ustnie, bądź w sposób
konkludentny (poprzez czynności dorozumiane, jak
np. skinienie głowa, czy podniesienia na znak aprobaty ręki). Zatem wskazany pacjent w sytuacji, gdy jest
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2
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jednak w stanie poprawnie interpretować proponowane
czynności lecznicze może wyrazić zgodę w sposób dorozumiany. Dość wyraziście zadania sądu opiekuńczego
są wyrażone w ust. 8 artykułu 32 Ustawy: Jeżeli pacjent
małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody – nie ma przedstawiciela ustawowego ani opiekuna
faktycznego albo porozumienie się z tymi osobami jest
niemożliwe, lekarz po przeprowadzeniu badania może
przystąpić do udzielania dalszych świadczeń zdrowotnych dopiero po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego,
chyba, że co innego wynika z przepisów ustawy [11].
Zatem ostateczna decyzja, co do leczenia pacjenta geriatrycznego o ograniczonej podmiotowości (bez pomocy
prawnej czy faktycznej) jest scedowana na sąd opiekuńczy. Sąd na podstawie opisu przypadku i zapoznania się
z dokumentacją medyczną pacjenta, (jeśli jest na to czas)
udziela zgody (w trybie postanowienia) i, co najważniejsze – precyzuje ją, co stanowi jasny sygnał do podjęcia
działań ze strony lekarza. Forma zgody udzielanej w zastępstwie powinna być pisemna. Podpis na formularzu
świadomej zgody uprawnionego podmiotu, tj. przedstawiciela ustawowego (sąd wydając takie postanowienie
ma sprecyzowaną formę dokumentu) jednoznacznie
dokumentuje ten proces i, co jest istotne – stanowi dla
lekarza zezwolenie na podjęcie ingerencji medycznej. Bezpośrednio do tej zasady nawiązuje artykuł 34.
ust. 1. Ustawy, który określa, że lekarz może wykonać
zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia
lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla
pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody [11]. Ustęp
3 art. 34 Ustawy określa możliwą zgodę zastępcza w sytuacji braku przedstawiciela ustawowego lub, gdy nie
jest możliwe porozumienie się z nim, jednak w sytuacji
potrzeby zastosowania metody leczenia lub diagnostyki
stwarzającej podwyższone ryzyko. Wówczas jak określono poprzednio wymaga jest zgoda w postaci zezwolenia sądu opiekuńczego. Także w przypadku określonym
w ustępie 6, art. 34 Ustawy: jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego
bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody nie
zgadza się na wykonanie przez lekarza czynności niezbędnych dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty życia,
ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju
zdrowia – wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego
[11]. Jeśli w praktyce występuje sytuacja zwłoki w jej
uzyskaniu (np. poprzez brak kontaktu z przedstawicielem ustawowym, bądź z sądem) – a podmiotowość pacjenta geriatrycznego wyklucza możliwość by on sam ja
wyraził, jest zapis art. 34. ust. 7 Ustawy, który określa,
że w sytuacji, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem
w sprawie uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu opiekuńczeGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 2

go, groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju
zdrowia zwalnia lekarza z tego obowiązku [11]. W takim
przypadku, co należy podkreślić, lekarz ma obowiązek
(o ile jest to możliwe i realnie wykonalne), zasięgnąć
opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej
specjalności [11]. O podjętych czynnościach lekarz niezwłocznie zawiadamia: pacjenta (jeśli posiada zdolność
rozumienia przekazywanych informacji), jego przedstawiciela ustawowego (jeśli jest ustanowiony), opiekuna faktycznego (jeśli jest obecny), lub sąd opiekuńczy,
a także dokonuje odpowiedniej adnotacji wraz z opisem
w dokumentacji medycznej [11].

Przekazanie informacji wyszczególnionym
podmiotom
Prawidłowy proces postępowania z pacjentem wymaga, poza odebraniem od niego zgody, a w analizowanym
przypadku zgody zastępczej jeszcze jednego elementu,
mianowicie przekazania zrozumiałej informacji na temat
stanu zdrowia, rozpoznania, rokowań, itd. [17]. W przypadku pacjenta geriatrycznego o ograniczonej świadomości możliwość odbierania informacji przekazywanych przez lekarza może być ograniczona, bądź niemożliwa. W takim przypadku informacja zostaje przekazana
przez lekarza: przedstawicielowi ustawowemu, osobie
bliskiej, opiekunowi faktycznemu, bądź informuje się
sąd. Po przekazaniu informacji, przedstawiciel ustawowy, opiekun faktyczny, bądź sąd opiekuńczy winien
znać: cel zabiegu, sposób jego wykonania i zakres, jego
ryzyko i rokowania co do sytuacji zdrowotnej pacjenta
po zabiegu. Dlatego lekarz powinien mieć na względzie
art. 31, ust. 1 Ustawy, zgodnie z którym ma obowiązek
udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia,
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach
diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu [11].

Zakończenie
Przedstawione typy zgody wydawanej przez dany
podmiot w zastępstwie pacjenta, którego stan zdrowia
uniemożliwia podejmowanie decyzji medycznych są
ustanowione prawnie. Opisane zasady określają obowiązek lekarza w kwestii odbierania zgody od przedstawiciela ustawowego, bądź występowanie o wyrażenie
zgody do sądu rodzinnego. Jest to istotne i warte podkreślenia, iż obecny proces związany z wykonaniem
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określonego świadczenia zdrowotnego (poza sytuacjami
szczególnymi, gdzie nie jest wymagany ten obowiązek)
musi być poprzedzony odebraniem zgody od pacjenta. W kontekście analizy znając specyfikę pacjenta geriatrycznego z ograniczoną podmiotowością – w wielu
przypadkach zgody zastępczej. Obecnie leczenie bez
zgody nie jest dopuszczalne, a w sytuacji gdy podmiotowość pacjenta nie pozwala na swobodne wyrażenie
jego oświadczenia woli w kierunku zgody na leczenie
– lekarz ma obowiązek odebrać ją od właściwych podmiotów. Są to podmioty, których obecność ma stanowić
należytą pieczę nad pacjentem geriatrycznym z ograni-
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czoną możliwością wydawania oświadczeń woli, czyli w tym przypadku – świadomej zgody na udzielnie
świadczenia zdrowotnego. W podsumowaniu należy
stwierdzić, iż po wypełnieniu przez lekarza zasady odebrania zgody zastępczej od określonego podmiotu jak:
przedstawiciel ustawowy, opiekun faktyczny (tylko na
badania), sąd opiekuńczy – sytuacja prawna takiego pacjenta jest jasna, co może docelowo ułatwić wdrożenie
odpowiednich procedur postępowania leczniczego.
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Streszczenie
Nadciśnienie tętnicze jest najważniejszym czynnikiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób nerek. Częstość występowania nadciśnienia tętniczego u osób w wieku podeszłym > 80. roku życia znacząco wzrasta, stąd leczenie hipotensyjne staje się rosnącym problemem w codziennej praktyce geriatrycznej. Zastosowanie indapamidu (w postaci
o przedłużonym uwalnianiu) w połączeniu z inhibitorem ACE u chorych w wieku podeszłym jest skuteczne i powiązane
z obniżonym ryzykiem zgonu z powodu udaru, zgonu z innej przyczyny, a także zmniejszeniem ryzyka niewydolności serca.
(Gerontol Pol 2017; 25; 140-142)
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, pacjent geriatryczny, ACEI, indapamid
Abstract
Arterial hypertension remains the most important risk factor for cardiovascular and renal diseases. In view of an increasing prevalence with older age and an increasingly aging population, the treatment of elderly patients with arterial hypertension will become increasingly important in daily practice. The hypertension treatment based on indapamide (sustained release), with ACEI, in the very elderly is beneficial and is associated with reduced risks of death from stroke, death
from any cause and heart failure. (Gerontol Pol 2017; 25; 140-142)
Key words: hypertension, elderly, ACEI, indapamide

Nadciśnienie tętnicze to najistotniejszy czynnik ryzyka przedwczesnego zgonu na świecie. Obecnie szacuje
się, że na świecie choruje blisko miliard osób. Liczba
pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze w Polsce jest większa o 2% obecnie niż 10 lat temu. Aktualnie choruje około 32% dorosłych Polaków (10,5 mln
osób, w tym 9,5 mln w wieku 18-79 lat i prawie 1 mln
osób > 80. r.ż.) [1]. Szacuje się, że 3 mln Polaków nie
jest świadomych, że chorują na nadciśnienie tętnicze.
Częstość jego występowania zwiększa się z wiekiem.
Odsetek chorych na nadciśnienie tętnicze w wieku
emerytalnym jest wyższy niż w populacji ogólnej i wynosi 58% [1].
Leczenie nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym
odbiega istotnie od terapii osób młodszych. Europejskie
Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (The European
Society of Hypertension – ESH) zaleca leczenie nadciśnienia tętniczego [2]:

 gdy skurczowe ciśnienie tętnicze wynosi
> 160 mmHg,
 pozostawia do rozważenia (przynajmniej u osób
< 80. r.ż.), gdy skurczowe ciśnienie tętnicze wynosi 140-159 mmHg pod warunkiem, że leczenie hipotensyjne jest dobrze tolerowane
oraz utrzymywanie następujących wartości ciśnienia tętniczego u osób w wieku podeszłym:
 u osób powyżej 80. roku życia w dobrym stanie ogólnym z wyjściowym ciśnieniem skurczowym równym
lub wyższym 160 mmHg – 140-150 mmHg,
 u osób z zespołem słabości oraz wielochorobowością każdorazową indywidualizację terapii w oparciu o tolerancję leczenia oraz inne schorzenia towarzyszące,
 u pacjentów osiągających 80. rok życia należy rozważyć kontynuację dobrze tolerowanego leczenia
hipotensyjnego.
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ZASTOSOWANIE TERAPII SKOJARZONEJ INDAPAMIDEM I LEKIEM Z GRUPY ACEI...

Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych w wieku
podeszłym (> 65. r.ż.) i bardzo podeszłym (80 lat i więcej) napotyka często szereg trudności, które utrudniają
uzyskanie docelowych wartości ciśnienia tętniczego [3].
Do najczęściej wymienianych zalicza się:
 upośledzenie funkcji poznawczych,
 zaburzoną pracę nerek,
 cukrzycę i zespół metaboliczny,
 uszkodzenia narządowe,
 zwiększone spożycie soli i utrwalone nawyki dietetyczne,
 działania niepożądane leków,
 wtórne nadciśnienie tętnicze,
 depresję i zaburzenia snu,
 zespół obturacyjnego bezdechu sennego,
 dysfunkcje układu autonomicznego.
Przeprowadzone populacyjne badania u pacjentów
w podeszłym wieku otrzymujących leki hipotensyjne
z różnych grup terapeutycznych nie wykazały różnic
w skuteczności leków hipotensyjnych w zależności od
wieku. Jednak zgodnie z doświadczeniem klinicznym,
przy braku szczególnych wskazań do indywidualizacji
terapii, jako leki I rzutu stosuje się diuretyki tiazydowe/tiazydopodobne i dihydropirydynowych antagonistów wapnia, ewentualne połączenie tych dwóch leków.
W badaniach pacjentów z najczęstszą formą nadciśnienia tętniczego w podeszłym wieku, izolowanym nadciśnieniem skurczowym (ISH), stosowano najczęściej
diuretyki i antagonistów wapnia z możliwością uzupełnienia lekiem blokującym układ RAA, jak leki z grupy
inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) [2].
U pacjentów po 80. roku życia dostępne wyniki badań
(HYVET) wskazują z kolei, że terapię powinno się rozpoczynać od długodziałającego diuretyku tiazydopodobnego
(indapamidu), z ewentualnym dodaniem ACEI [4]. Badanie HYVET (Hypertension in the Very Elderly Trial)
było pierwszym dużym programem klinicznym, w którym oceniono korzyści ze stosowania leków hipotensyjnych u chorych na nadciśnienie tętnicze w wieku bardzo
podeszłym. Do badania włączono 3845 kobiet i mężczyzn
w wieku  80 lat z wartościami ciśnienia tętniczego skurczowego  160 mmHg i rozkurczowego 90-109 mmHg
(kryterium to zmieniono w toku badania na < 110 mmHg,
tak by włączyć do badania również chorych z izolowanym nadciśnieniem skurczowym). Chorych losowo przydzielano do dwóch grup – w jednej leczenie rozpoczynano od indapamidu (preparat o przedłużonym uwalnianiu),
następnie w razie nieosiągnięcia docelowych wartości
ciśnienia tętniczego dołączano inhibitor ACE; w drugiej
grupie chorzy otrzymywali placebo.
Głównym, złożonym punktem końcowym badania
był udar mózgu zakończony lub niezakończony zgo-
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nem. Ryzyko wystąpienia głównego punktu końcowego
zmniejszyło się o 30% w grupie otrzymującej leki hipotensyjne, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo.
Stwierdzono istotne zmniejszenie częstości zgonów z jakiejkolwiek przyczyny (o 20%), udaru mózgu zakończonego zgonem (o 39%), zdarzeń związanych z niewydolnością serca zakończonych i niezakończonych zgonem
(o 64%) i zdarzeń sercowo-naczyniowych ocenianych
łącznie (o 33%).
Kolejnym interesującym wnioskiem wyciągniętym
z wyników badania HYVET jest wpływ leczenia na
czynności poznawcze. W grupie otrzymującej leczenie
hipotensyjne, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo, stwierdzono podobne ryzyko występowania otępienia. W przeprowadzonej przez autorów badania metaanalizie obejmującej badanie HYVET i 3 inne badania
(PROGRESS, Syst-Eur i SHEP) wykazano, że leczenie
hipotensyjne, w porównaniu ze stosowaniem placebo,
wiąże się ze zmniejszeniem częstości występowania otępienia o 13% [5].
Ponieważ obserwacja kliniczna w badaniu HYVET
nie przekraczała dwóch lat, ciekawym uzupełnieniem
badania HYVET staje się badanie Becketta i współpracowników [6]. Udział w tym badaniu wzięło 1712 chorych, którzy ukończyli zasadniczą część badania HYVET i w momencie zakończenia udziału przyjmowali
nadal leczenie hipotensyjne lub placebo w podwójnie
ślepej próbie. U wszystkich chorych włączonych do
dalszej obserwacji – niezależnie od tego czy dotychczas
otrzymywali leki hipotensyjne, czy placebo – zastąpiono przyjmowane leki/placebo indapamidem (preparat
o przedłużonym uwalnianiu), a następnie w razie konieczności dołączano inhibitor ACE.
Nie stwierdzono różnicy w częstości występowania
głównego punktu końcowego (zakończony i niezakończony zgonem udar mózgu) w trakcie przedłużonej
obserwacji pomiędzy chorymi, którzy w zasadniczym
okresie badania HYVET otrzymywali leczenie hipotensyjne lub placebo. Nie stwierdzono również różnic
w częstości występowania zdarzeń związanych z niewydolnością serca i w częstości występowania zdarzeń
sercowo-naczyniowych. Wykazano mniejsze ryzyko
zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowych u chorych otrzymujących w zasadniczym okresie badania HYVET leczenie
hipotensyjne, w porównaniu z chorymi otrzymującymi
placebo, odpowiednio o 52% i 81%. Wyniki te potwierdzają i uzupełniają dane otrzymane z wcześniejszej próby klinicznej HYVET. Ograniczeniem obydwu badań
jest jednak fakt, że w populacji osób badanych uwzględniono osoby, które „nie były bardzo obciążone chorobami współistniejącymi”, co sprawia, że ekstrapolacja
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wyników tych badań w stosunku do wszystkich chorych
powyżej 80. roku życia powinna być ostrożna.
Kolejnym aspektem leczenia chorych z nadciśnieniem
tętniczym jest problem pacjentów obciążonych dodatkowo cukrzycą typu 2. Prawidłowa kontrola ciśnienia tętniczego jest głównym czynnikiem wpływającym na spadek
mikroalbuminurii u pacjentów w wieku podeszłym z cukrzycą typu 2. Mikroalbuminuria jest silnym i wczesnym predyktorem rozwoju cukrzycowej choroby nerek,
a także samodzielnie zwiększa ryzyko zachorowalności
i śmiertelności z powodu chorób sercowo- naczyniowych.
W przeprowadzonym badaniu NESTOR wśród 187 pacjentów > 65. roku życia leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego i cukrzycy oceniano skuteczność indapamidu w postaci o przedłużonym uwalnianiu oraz enalaprylu
[7]. Wśród badanych osób 95 pacjentów otrzymywało
indapamid SR w dawce 1,5 mg, a 92 pacjentów otrzymywało enalapryl w dawce 10 mg. O ile wymagała tego
sytuacja kliniczna, część pacjentów przyjmowała amlodypinę i/lub atenolol. Mikroalbuminuria (oceniana w stosunku do aktualnego stężenia kreatyniny) zmniejszyła
się o 46% w grupie pacjentów przyjmujących indapamid
SR i o 47% w grupie chorych przyjmujących enalapryl.
Średnie ciśnienie tętnicze uległo obniżeniu o 18% dla pacjentów przyjmujących diuretyk i o 15% dla pacjentów
przyjmujących inhibitor konwertazy angiotensyny. Obydwie grupy chorych dobrze tolerowały leczenie i nie obserwowano wpływu terapii na profil glikemii oraz profil
lipidowy badanych. Indapamid wykazywał porównywalną z enalaprylem skuteczność w redukowaniu mikroalbuminurii oraz ciśnienia tętniczego u pacjentów leczonych z
powodu cukrzycy typu 2, co należy uwzględnić w terapii

hipotensyjnej u osób w wieku podeszłym z uwagi na zalecenia stosowania diuretyku tiazydowego, jako leku pierwszego wyboru u tych chorych.
Połączenie leku z grupy ACEI z diuretykiem tiazydopodobnym, jak indapamid okazało się korzystne u pacjentów z cukrzycą typu 2. W badaniu ADVANCE
wzięło udział łącznie 11 140 pacjentów z cukrzycą typu
2 oraz nadciśnieniem. W grupie chorych leczonych
indapamidem oraz inhibitorem ACE, w porównaniu
z chorymi otrzymującymi placebo, obserwowano istotne statystycznie ograniczenie rozwoju mikroalbuminurii
o 21%, zmniejszenie makroalbuminurii do mikro- lub
normoalbuminurii o 16% oraz zmniejszenie ryzyka nasilenia nefropatii o 24%. Główny punkt końcowy badania,
jakim były epizody makro- i mikronagiopatyczne został
zredukowany o 9% w grupie badanej. Odnotowano również istotne zmniejszenie częstości wystąpienia powikłań nerkowych [8].
Biorąc pod uwagę powyższe dane kliniczne korzystnym rozwiązaniem w terapii osób starszych z nadciśnieniem tętniczym może być połączenie dwóch leków
o óżnym mechanizmie działania, jak inhibitor ACE i indapamid. Należy podkreślić jednak, że leczenie hipotensyjne u tych chorych wymaga uwzględnienia odrębności
patofizjologicznych wieku podeszłego i bardzo podeszłego i towarzyszących im zmian oraz chorób współistniejących
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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. Zaakceptowane do druku prace w j. angielskim ukazują się w pierwszej kolejności.
2. Prace o charakterze doświadczalnym muszą być w zgodzie z wymogami Konferencji Helsińskiej. Autorzy muszą uzyskać pisemną zgodę osób badanych, po wcześniejszym poinformowaniu ich o przebiegu badań i o ewentualnych szkodliwościach z nich wynikających. Prace, których przedmiotem jest człowiek, mogą być wykonywane i publikowane
tylko za zgodą Komisji Bioetycznej i nie mogą ujawniać ich danych osobowych bez załączenia ich pisemnej zgody.
3. Nadesłanie pracy do druku jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że praca nie została zgłoszona do innego czasopisma.
4. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi niżej redakcja odsyła
Autorom bez oceny merytorycznej. Artykuły przygotowane zgodnie z wymogami poniżej zostają zarejestrowane
i przekazane do oceny niezależnym recenzentom. Akceptacja pracy do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów.
5. Data złożenia pracy w Redakcji, jak również data jej przyjęcia do druku, są umieszczone na początku drukowanej
pracy.
6. Prace są recenzowane poufnie i anonimowo (podwójna ślepa recenzja) przez niezależnych Recenzentów z grona
ekspertów w danej dziedzinie.
7. Redakcja zapoznaje Autorów z tekstem recenzji, bez ujawnienia nazwisk recenzentów.
8. Recenzent może uznać pracę za:
– nadającą się do druku bez dokonania poprawek,
– nadającą się do druku po dokonaniu poprawek według wskazówek Recenzenta, bez konieczności ponownej
recenzji,
– nadającą się do druku po dokonaniu poprawek według wskazówek Recenzenta i po ponownej recenzji pracy,
– nie nadającą się do druku.
9. Prace wymagające korekty zostaną niezwłocznie przesłane Autorom wraz z uwagami Recenzenta i Redakcji.
10. W przypadku zakwalifikowania pracy do druku Autorzy zostaną o tym fakcie poinformowani e-mailowo lub telefonicznie.
11. Korekty, w formie elektronicznej należy zwrócić w terminie do 7 od daty wysłania z Redakcji. W wyjątkowych
wypadkach Redakcja może przedłużyć termin zwrotu korekty po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z jej
przedstawicielem.
12. Prace niezakwalifikowane do druku zostaną przez Redakcję zniszczone.
13. Redakcja Naukowa zastrzega sobie prawo do dokonywania koniecznych poprawek i skrótów bez porozumienia
z Autorami.
14. Prace zgłaszane do druku należy przesłać w formie elektronicznej (e-mail).
15. Objętość prac oryginalnych nie może przekraczać 10 stron, 12 stron dla poglądowych i 8 stron dla prac kazuistycznych. Na jednej stronie nie można umieścić więcej niż 1800 znaków wraz ze spacjami.
16. Wersja elektroniczna pracy powinna być dostarczona e-mailem. Materiał ilustracyjny należy przygotować w formacie TIFF dla materiałów zdjęciowych i skanowanych, a dla grafiki wektorowej w programach Corel Draw do
wersji X7 lub Adobe Ilustrator do wersji CC(2014), dla wykresów i diagramów MS Excel lub Word.
17. Tekst oraz materiał ilustracyjny powinny być zapisane w oddzielnych plikach np. nazwa-tekst.doc, nazwa-tabela.doc.
18. Obowiązkowy układ pracy:
Strona tytułowa:
o tytuł artykułu w języku polskim i angielskim,
o imiona i nazwiska Autorów,
o pełna nazwa instytucji,
o słowa kluczowe w języku polskim/angielskim (do 6 słów),
o pełny adres korespondencyjny jednego z Autorów,
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o streszczenie pracy w języku polskim (200-250 słów w przypadku prac oryginalnych oraz 100-150 w przypadku prac poglądowych i opisów przypadków klinicznych; struktura jak w tekście głównym),
o streszczenie pracy w języku angielskim (200-250 słów w przypadku prac oryginalnych oraz 100-150 w przypadku prac poglądowych oraz opisów przypadków klinicznych; struktura jak w tekście głównym),
o należy wyszczególnić wszystkie źródła finansowania wykonanej pracy naukowej.
Układ tekstu głównego (w przyjętym układzie dla prac oryginalnych):
o wstęp,
o cel pracy,
o materiał i metody,
o wyniki,
o omówienie,
o wnioski,
o podziękowania,
o spis piśmiennictwa.
19. Ryciny, tabele, wykresy i fotografie do włączenia w tekst należy nadsyłać oddzielnie, poza tekstem, w którym
muszą być zacytowane. Wszystkie powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością występowania w pracy
i opisane w języku polskim i angielskim (tabele - numeracja cyframi rzymskimi; ryciny, wykresy i fotografie –
numeracja cyframi arabskimi).
20. Spis piśmiennictwa powinien ograniczyć się do niezbędnych pozycji cytowanych w pracy, w przypadku prac oryginalnych do 20, a poglądowych do 40 pozycji. Piśmiennictwo należy przytoczyć w kolejności cytowań w tekście.
21. Każdą publikację podaje się w tekście za pomocą cyfry arabskiej w nawiasie kwadratowym.
22. Cytowanie w spisie piśmiennictwa powinno mieć następujący układ:
 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 posiada własną stronę internetową, na której są zamieszczane pełne wersje drukowanych prac, jak również istotne wiadomości.
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Please submit your papers electronically at: gerontologia@akademiamedycyny.pl

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