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Mental capacity of elderly people according to the AMTS
as shown on the example of nursing home residents
Sprawnoœć umysłowa seniorów wg skali AMTS
na przykładzie pacjentów zakładu
pielęgnacyjno-opiekuńczego
Mariola Głowacka1,2, Kamila Mitura3, Tomasz Kornatowski4, Beata Haor5,
Paulina Zabielska6, Monika Biercewicz7, Kornelia Kędziora-Kornatowska7,
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Abstract
Introduction. The ageing process affecting the human body leads to the deterioration of people’s physical, social, psychological and mental abilities. Purpose of the study. The purpose of the study was to determine the mental capacity of elderly
people staying at a nursing home. Material and methods. 94 nursing home residents participated in the study, which was
conducted in 2017 after the Bioethical Committee had granted their consent to it. The average age of the residents was 78,
98 being the most advanced age. The study was based on the diagnostic survey method; Hodgkinson’s mental capacity test
(Abbreviated Mental Test Score) was used. Results. 84% of the surveyed nursing home residents had some mental capacity
impairment, 64.9% of whom suffered from severe mental capacity impairment. The following groups of people had the lowest levels of mental capacity among the surveyed nursing home residents: women, people with primary education, those
aged over 75, city inhabitants and childless people (2.42 points, 2.19 points, 67.7%, 2.47 points, 1.62 points respectively).
Conclusions. The majority of the nursing home residents suffered from mental capacity impairment; the more advanced
the residents’ age was, the more severe this condition became. (Gerontol Pol 2017; 25: 223-228)
Key words: elderly people, mental capacity, long-term nursing care

Streszczenie
Wstęp. W procesie starzenia się organizmu ludzkiego dochodzi do pogorszenia sprawności fizycznej, socjalnej, psychicznej, w tym również umysłowej. Cel. Celem przeprowadzonego badania było określenie sprawności umysłowej seniorów
przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Materiał i metody. Badaniem objęto w 2017 r., po uzyskaniu
zgody Komisji Bioetycznej, 94 pacjentów zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego Średnia wieku seniorów wynosiła 78 lat,
a wiek maksymalny-98 lat. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietową z wykorzystaniem testu
Adres do korespondencji:  Mariola Głowacka, Laboratory of Clinical Skills and Medical Simulation, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in
Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, ul. Łukasiewicza 1; 85-821 Bydgoszcz  (+48 52) 585 58 01  email mariola.glowacka@wp.eu
Ó Akademia Medycyny

224

MARIOLA GŁOWACKA, KAMILA MITURA, TOMASZ KORNATOWSKI, BEATA HAOR ET AL.

sprawności umysłowej wg Hodgkinsona (AMTS). Wyniki. Upośledzenie sprawności umysłowej dotyczyło 84,0% badanych,
w tym u 64,9% stwierdzono poważne upośledzenie. Niższy poziom sprawności umysłowej reprezentowały kobiety (2,42
punkty), osoby z wykształceniem podstawowym (2,19 punkty), po 75 roku życia (67,7%), mieszkańcy miasta (2,47 punkty)
oraz bezdzietni (1,62 punkt). Wnioski. Upośledzenie sprawności umysłowej dotyczyło większości seniorów przebywających
w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, stan ten nasilał się wraz z wiekiem i dotyczył coraz większej grupy pacjentów.
(Gerontol Pol 2017; 25: 223-228)
Słowa kluczowe: senior, sprawność umysłowa, opieka długoterminowa

Introduction
With age, the physiological processes taking place in
the respective systems of the human body lead to a number of changes in the life of elderly people, whose physical, psychological and social abilities gradually deteriorate. Their motor and postural system become impaired,
and certain sense organ lesions appear. Elderly people
gradually cease to be self-reliant [1,2].
Ageing also results in certain lesions in the central nervous system. Elderly people’s metabolism slows down,
their brain mass is reduced, neurotransmitter synthesis is
disturbed. These changes lead to memory deterioration,
diminished concentration and information-handling.
The impulse conduction in the central nervous system
also slows down, which results in prolonged reflex response time. The sense organ lesions affect the senses of
touch, smell, taste, hearing and sight [4].

Purpose of the study
The purpose of the study was to determine the mental
capacity of elderly people staying at a nursing home as a
factor determining their functional ability.

Material and methods
94 nursing home residents, 72 of whom were women, participated in the study. The average age of the
residents was 78 (the women’s and men’s average age
was 80 and 69 respectively), 98 being the most advanced age. The respondents were mainly people with vocational education (38.3%), primary education (34%) and
secondary education (23.4%). Over three quarters of the
respondents were city inhabitants (80.9%). The majority
of them were widows and widowers (57.4%) who had
children (77.7%). On average, they had been staying at
the nursing home for 14.7 months, and had been visited
by their family members more frequently than once a
week (57.9%).
Obtaining the Bioethical Committee’s consent was the
fundamental prerequisite for the study (Resolution no.
KB 369/2017 dated 16th May 2017). The study was baGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4

sed on the diagnostic survey method; the authors’ own
questionnaire and Hodgkinson’s mental capacity test
(Abbreviated Mental Test Score) were used. Before the
residents were surveyed, they had given their consent to
the survey study.
The correlation of the variables was calculated by means of Spearman’s rank correlation coefficient. The nonparametric Mann-Whitney U test was also used in order
to assess one of the features between the two groups of
people. The Statistica 10.0 program and Microsoft Excel
spreadsheet were used to make all the calculations and
figures.

Results
Having answered the AMTS test questions, each respondent finished with a score ranging between 0 and 10
points. Their scores were interpreted as follows:
- > 6 points – normal mental capacity
- 4-6 points – mild mental capacity impairment
- 0-3 points – severe mental capacity impairment
The majority of the surveyed nursing home residents
(64.9%) suffered from severe mental capacity impairment, while the minority of them (16.0%) had normal
mental capacity.
The average mental capacity score was 2.65 points.
Among all the AMTS questions/items, the highest
score was achieved in the following: (3) ‘Please memorize and repeat the address which I am going to give
you.’ – average of 0.4 point; (6) ‘When were you born?’
– average of 0.37 point; and (1) ‘How old are you?’ –
average of 0.36 point. The lowest score was obtained
in the following: (7) ‘When did the Second World War
break out?’ – average of 0.19 point; (9) ‘Please count
down from 20 to 1.’ – average of 0.18 point; and (8)
‘What is the name and surname of the President of Poland?’ – average of 0.11 point.
The surveyed men had a higher average AMTS score
(3.41 points) than the women (2.42 points).
No statistically significant differences were noted between the men and women in terms of the AMTS score
(p > 0.05).

225

MENTAL CAPACITY OF ELDERLY PEOPLE ACCORDING TO THE AMTS AS SHOWN...
Table I. Average results of the mental capacity test
No.

AMTS Question/Item

Average

SD

Confidence
-95.0%

Confidence
+95.0%

1

How old are you?

0.36

0.483

0.26

0.46

2

What time is it?

0.27

0.444

0.17

0.36

3

Repeating a given address.

0.40

0.493

0.30

0.51

4

What year is it?

0.26

0.438

0.17

0.35

5

What is your address?

0.31

0.464

0.21

0.40

6

When were you born?

0.37

0.486

0.27

0.47

7

When did the Second World War break out?

0.19

0.396

0.11

0.27

8

What is the name and surname of the President of Poland?

0.11

0.310

0.04

0.17

9

Please count down from 20 to 1.

0.18

0.387

0.10

0.26

10

Please repeat the address which I have given you.

0.20

0.404

0.12

0.28

Table II. Average AMTS score – men and women
Sex

Female

AMTS Question/Item

Male

Average

SD

Average

SD

How old are you?

0.32

0.47

0.50

0.51

What time is it?

0.24

0.43

0,36

0.49

Please memorise and repeat the address which I am going to
give you.

0.39

0.49

0.45

0.51

What year is it?

0.21

0.41

0.41

0.50

What is your address?

0.29

0.46

0.36

0.49

When were you born?

0.36

0.48

0.41

0.50

When did the Second World War break out?

0.18

0.39

0.23

0.43

What is the name and surname of the President of Poland?

0.10

0.30

0.14

0.35

Please count down from 20 to 1.

0.15

0.36

0.27

0.46

Please repeat the address which I have given you.

0.18

0.39

0.27

0.46

How old are you?

0.32

0.47

0.50

0.51

What time is it?

0.24

0.43

0.36

0.49

Total

2.42

3.23

3.41

3.53

Table III. Average AMTS score in the education groups
Education
AMTS Question/Item

Primary

Vocational

Secondary

Average

SD

Average

SD

Average

SD

How old are you?

0.38

0.49

0.28

0.45

0.46

0.51

What time is it?

0.22

0.42

0.22

0.42

0.38

0.50

Please memorise and repeat the address which
I am going to give you.

0.41

0.50

0.33

0.48

0.50

0.51

What year is it?

0.22

0.42

0.19

0.40

0.38

0.50

What is your address?

0.34

0.48

0.22

0.42

0.38

0.50

When were you born?

0.41

0.50

0.28

0.45

0.46

0.51

When did the Second World War break out?

0.09

0.30

0.19

0.40

0.31

0.47

What is the name and surname of the President
of Poland?

0.00

0.00

0.08

0.28

0.27

0.45

Please count down from 20 to 1.

0.03

0.18

0.17

0.38

0.38

0.50

Please repeat the address which I have given you.

0.09

0.30

0.25

0.44

0.27

0.45

Total

2.19

2.51

2.22

3.00

3.81

4.29
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Table IV. Mental capacity according to the AMTS in the education groups
Education

Primary

AMTS

Vocational

Secondary

No.

%

No.

%

No.

%

Normal mental capacity

1

3.1

6

16.7

8

30.8

Mild mental capacity impairment

10

31.3

4

11.1

4

15.4

Severe mental capacity impairment

21

65.6

26

72.2

14

53.8

Total

32

100.0

36

100.0

26

100.0

Table V. Average AMTS score – city and rural inhabitants
Place of residence

Countryside

AMTS Question/Item

City

Average

SD

Average

SD

How old are you?

0.56

0.51

0.32

0.47

What time is it?

0.28

0.46

0.26

0.44

Please memorise and repeat the address which I am going to give you.

0.50

0.51

0.38

0.49

What year is it?

0.50

0.51

0.20

0.40

What is your address?

0.33

0.49

0.30

0.46

When were you born?

0.50

0.51

0.34

0.48

When did the Second World War break out?

0.17

0.38

0.20

0.40

What is the name and surname of the President of Poland?

0.17

0.38

0.09

0.29

Please count down from 20 to 1.

0.22

0.43

0.17

0.38

Please repeat the address which I have given you.

0.17

0.38

0.21

0.41

Total

3.39

3.60

2.47

3.24

Table VI. The respondents’ mental capacity according to the AMTS – city and rural inhabitants
Place of residence
AMTS

Countryside

City

No.

%

No.

%

Normal mental capacity

3

16.7

12

15.8

Mild mental capacity impairment

6

33.3

12

15.8

Severe mental capacity impairment

9

50.0

52

68.4

Total

18

100.0

76

100.0

The men had a slightly better score than the women;
11 men (50.03%) and 50 women (69.4%) had severe
mental capacity impairment.
The surveyed elderly people’s education had no statistically significant correlation with the AMTS score
(p > 0.05). The highest average score was noted among
the respondents with secondary education (3.81 points),
and the lowest average score was noted among those
with primary education (2.19 points).
The best results were achieved by the respondents
with secondary education; 30.8% of them had normal
mental capacity. The worst results were achieved by the
respondents with primary education; only one person in
this group had normal mental capacity (3.1%).
15.8% of the respondents aged 65-75 and 12.9% of
those aged over 75 had normal mental capacity. 26.3%
and 19.4% of them respectively had mild mental capacity impairment. 57.9% and 67.7% of them respectively
had severe mental capacity impairment. The respondents
aged over 75 had the worst results. The respondents’
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4

age had no statistically significant correlation with the
AMTS score (p > 0.05).
The respondents living in the countryside had a higher
average AMTS score (3.39 points), i.e. mild mental capacity impairment, compared to those living in cities
(2.47 points), i.e. severe mental capacity impairment.
The mental capacity of city and rural inhabitants did not
differ in a statistically significant way (p > 0.05).
The city inhabitants had better AMTS results than the
rural inhabitants; 15.8% of the former and 16.7% of the
latter had normal mental capacity.
Due to the significance level (p > 0.05), no statistically
significant differences were noted between those respondents who had children and the childless ones in terms
of the AMTS.
81% of the childless respondents and 60.3% of those
having children had severe mental capacity impairment.
The average score for the latter was 2.95 points, and for
the former – 1.62 points. 19.2% of the respondents with
children had normal mental capacity.
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Table VII. Average AMTS score – having and not having children
Having children

Yes

AMTS Questions/Items

No

Average

SD

Average

SD

How old are you?

0.41

0.50

0.19

0.40

What time is it?

0.29

0.46

0.19

0.40

Please memorise and repeat the address which I am going to give you.

0.41

0.50

0.38

0.50

What year is it?

0.29

0.46

0.14

0.36

What is your address?

0.38

0.49

0.05

0.22

When were you born?

0.45

0.50

0.10

0.30

When did the Second World War break out?

0.23

0.43

0.05

0.22

What is the name and surname of the President of Poland?

0.12

0.33

0.05

0.22

Please count down from 20 to 1.

0.18

0.39

0.19

0.40

Please repeat the address which I have given you.

0.18

0.39

0.29

0.46

Total

2.95

3.49

1.62

2.38

Table VIII. The respondents’ mental capacity according to the AMTS – having and not having children
Having children
AMTS

Yes

No

No.

%

No.

Normal mental capacity

14

19.2

1

4.8

Mild mental capacity

15

20.5

3

14.3

Severe mental capacity

44

60.3

17

81.0

Total

73

100.0

21

100.0

Discussion
Hodgkinson’s Abbreviated Mental Test Score
(AMTS) is one of the mental health assessment tools within the comprehensive geriatric assessment [6]. Some
long-term nursing care patients suffer from some mental
impairment, which was assessed in the study by means
of the AMTS. The respondents’ average mental capacity
was 2.65 points out of 10 points. 64.9% of the surveyed
elderly people had severe mental capacity impairment.
The studies conducted by Cebulak, Markiewicz and
Guty involved 190 long-term nursing patients, 27.37%
of whom suffered from severe mental capacity impairment. The average AMTS score was 4.69 points. These authors conclude that the more advanced the age of
the respondents is, the more frequent the mental capacity
impairments are [3].
The older the respondents were, the more limited their mental capacity was. This was the case with 27.62%
of the respondents aged 75–89, and 23.91% of those
aged 90 and above. Mild mental impairment: 32.38%
and 28.26% respectively. Severe mental impairment:
40.00% and 47.83% [3].
Our own research has shown that the lower one’s level
of education is, the more severe the impairment is. Namely, the respondents with primary education suffered
from mild and severe mental capacity impairments more
frequently (80%) than those with vocational (47.72%),

%

secondary (64.11%) and higher education (47.05%).
Similarly, those who suffered from mental illnesses or
co-existing diseases had more limited mental capacity.
It has been evidenced that one’s mental capacity significantly determines one’s functional ability [3].
Dziechciaż and her joint authors’ research have shown
that 15.7% of 89 long-term nursing care patients had severe mental impairment, and 9% of them had mild mental impairment [5].
Mental disorders have been among the main determinants of long-term nursing care patients’ functional ability [7].

Conclusions
1. The vast majority of the long-term nursing care patients had mental capacity impairment.
2. Over 50% of the nursing home residents had severe
mental capacity impairment.
3. The main mental capacity impairment determinants
were the following: age, sex, education, place of residence, and having or not having children, even though this was not always statistically significant.
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Depression as a major factor affecting physical activity
in geriatric inpatients
Depresja jako ważny czynnik wpływający na aktywnoœć
fizyczną u pacjentów oddziału geriatrycznego
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Abstract
Introduction. Physical activity is a predictor for two-year survival in geriatric inpatients. The aim of the study was to assess factors that affect the level of physical activity in geriatric inpatients. Material and methods. The study group comprised of 80 patients aged 78.6 ± 7.0 years (x ± SD), 68.8% women, admitted to the Department of Geriatrics. Comprehensive geriatric assessment complemented with tests for physical frailty phenotype according to Fried et al. criteria were
performed for all patients. Physical activity was assessed according to the short version of the Minnesota Leisure Time
Activity Questionnaire (MLTAQ). Results. Two independent factors were associated with the positive Fried frailty criterion of low physical activity in a multivariate logistic regression model: depression (OR = 7.825; 95% CI = 1.419‑43.139;
P = 0.018) and interleukin 6 (IL-6) concentration (OR = 1.319; 95% CI = 1.108-1.570; P = 0.002). The same two independent factors were associated with a physical activity lower than 600 kcal per week (the best discriminating level of the
physical activity score for two-year survival prediction): depression (OR = 8.322; 95% CI = 1.703-40.673; P = 0.009)
and IL-6 concentration (OR = 1.316; 95% CI = 1.126-1.573; P = 0.001). Conclusion. Depression is a major factor affecting physical activity in patients referred to the geriatric ward. (Gerontol Pol 2017; 25: 229-234)
Keywords: geriatric inpatients, frailty, physical activity, depression, interleukin 6, endothelin 1.

Streszczenie
Wstęp. Aktywność fizyczna jest czynnikiem predykcyjnym dwuletniego przeżycia u pacjentów oddziału geriatrycznego. Celem pracy była analiza czynników wpływających na aktywność fizyczną w tej grupie pacjentów. Materiał i metody. Grupa
badana składała się z 80 pacjentów w wieku 78,6 ± 7,0 lat (x ± SD) przyjętych do Oddziału Geriatrii (68,8% kobiet).
Całościowa ocena geriatryczna została uzupełniona u wszystkich pacjentów testami fizycznego fenotypu zespołu słabości
według Fried i wsp. Aktywność fizyczną oceniano przy pomocy krótkiej wersji Minnesota Leisure Time Activity Questionnaire (MLTAQ). Wyniki. Wieloczynnikowy model regresji logistycznej ujawnił dwa niezależne czynniki związane z małą
aktywnością fizyczną (dodatnie kryterium zespołu słabości): depresję (OR = 7,825, 95% CI = 1,419-43,39, P = 0,018)
i stężenie interleukiny 6 (IL-6) (OR = 1,319; 95% CI = 1,108-1,570, P = 0,002). Te same dwa niezależne czynniki związane były z aktywnością fizyczną mniejszą niż 600 kcal na tydzień (najlepsza wartość dyskryminacyjna poziomu aktywności
fizycznej dla dwuletniej prognozy przeżycia): depresja (OR = 8,222, 95% CI = 1,703-40,673, P = 0,009) i stężenie IL-6
(OR = 1,316, 95% CI = 1,126-1,573, P = 0,001). Wniosek. Depresja jest głównym czynnikiem wpływającym na aktywność
fizyczną u chorych kierowanych do oddziału geriatrycznego. (Gerontol Pol 2017; 25: 229-234)
Słowa kluczowe: oddział geriatryczny, zespół słabości, aktywność fizyczna, depresja, interleukina 6, endotelina 1.

Introduction
Physical activity is essential for well health mainte
nance throughout life including old age. It mitigates
detrimental effects of ageing and enables so-called suc-

cessful ageing. Beneficial effects of regular physical
activity in prevention and treatment of a wide range of
diseases has been established [1,2]. In older persons a favorable influence on muscle strength, coordination and
balance, frailty prevention [3,4], fall risk reduction [5]
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and disability prevention is of a particular importance.
Physical activity is one of the diagnostic components for
Fried frailty phenotype [6]. In our recent study we found
that this component is an independent predictive factor
for two-year survival in geriatric inpatients [7]. Therefore, an extended analysis of the conditions associated
with physical activity in this group of patients was reasonable.

Aim
The aim of this study was to assess factors associated
with the level of physical activity in geriatric inpatients
during two weeks preceding admission to the hospital.

Patients and methods
Patients
The study group comprised of 80 consecutive patients
aged 78.6 ± 7.0 years (x ± SD; in the range from 60 to
92 years), 68.8% women, admitted to the Department
of Geriatrics at University Hospital No 7 SUM, Uppersilesian Medical Center, in Katowice, Poland, between
October 2014 and December 2014, who provided informed consent for a participation in the study. Exclusion
criteria included patients unable to provide informed
consent because of cognitive impairment.

Measurements
Comprehensive geriatric assessment (CGA) complemented with tests for frailty were performed for all patients. Functional assessment included Barthel Index of
Activities of Daily Living (Barthel Index), Instrumental
Activities of Daily Living Scale (IADL), Mini-Mental
State Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale (GDS). A detailed description of these methods was
presented in our previous paper [7]. Frailty was diagnosed according to Fried et al. criteria [6], with physical
activity measured as a weighted score of kilocalories
expended per week calculated at baseline according to
the short version of the Minnesota Leisure Time Activity
Questionnaire (MLTAQ) [8,9] (with fulfilled frailty criterion if physical activity lower than 383 kcals per week
for men or lower than 270 kcal per week for women).
Physical activity was also assessed using a modiﬁed
Physical Activity Questionnaire for the Elderly (PAQE)
[10], as proposed by Saum KU et al. [11], that measures activities of daily living, sport activities, leisure-time
activities, and a comprehensive score for total physical
activity in older persons.
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4

Fasting blood samples were collected into EDTA-containing tubes and immediately centrifuged at 500 x2g
for 10 minutes. Plasma were collected and stored in new
cryo-vials at -80°C till the assay. IL-6 level in plasma
was assessed using IL-6 Quantikine high-sensitivity ELISA kit (RnD Systems). ET-1 levels were assayed using
Human ET-1 QuantiGlo ELISA kit with chemiluminescent detection. Resulting absorbance (IL-6) or luminescence (ET-1) were measured using Tecan M200Pro microplate reader. Obtained data were analyzed with Magellan Data Analysis Software. Assay performance was
monitored using appropriate quantitative controls for the
determination of cytokine and endothelin-1 concentrations in biological fluids provided by RnD Systems.

Statistical Analysis
Data was analyzed using STATISTICA version 12
(Stat Soft, Inc., Tulsa, OK, USA; Stat Soft Polska). Chi-square test, V-square test and Fisher’s exact test were
used for categorical variables and the nonparametric
Mann-Whitney U test for quantitative variables to compare distinguished groups of patients. The Kaplan-Meier method was used to estimate probability of two-year
survival in subgroups of patients in respect to physical
activity level, while differences between these subgroups were assessed with the Wilcoxon-Gehan statistic.
Variables were tested to define the value corresponding
with the lowest P level. Multivariate logistic regression
was used to determine factors associated with physical
activity. Analysis with backward elimination included
variables that yielded P values of 0.1 or lower in the initial univariate analysis. P values < 0.05 were considered
statistically significant.

Ethics
The study protocol was approved by the Bioethical
Committee of the Medical University of Silesia in Katowice, Poland (Letter KNW/0022/KB1/1/14).

Results
As compared with patients who survived, a group
of 10 patients (12.5%) who died within the two-year
follow-up period had higher age and higher rate of depression, managed lower physical activity before admission to the hospital, had lower lymphocytes count,
lower triglycerides, sodium and insulin concentration,
and higher IL-6 concentration (Table I). The fifth Fried
frailty criterion of low physical activity was fulfilled in
11 patients (13.8%). Two independent factors were as-
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Table I. Clinical and functional characteristics of geriatric inpatients who did not survive (NS) two-year follow-up
as compared to inpatients who survived (SV)
Variable
Age, years
Sex, percentage of females
Body mass, kg
Body mass index, kg/m2
Systolic blood pressure, mmHg
Diastolic blood pressure, mmHg
Mini-Mental State Examination score
Geriatric Depression Scale
Barthel Index
Instrumental Activities of Daily Living Scale
Modified Timed Up and Go Test, points
Visual Analogue Scale, points
Physical activity mMLTAQ2, kcal/week
Physical activity PAQE3, score
Red blood cells, T/L
Hemoglobin, g/dL
Hematocrit, %
Lymphocytes, G/L
C-reactive protein, mg/L
Albumin, g/L
Vitamin B12, pmol/L
25(OH) vitamin D total, ng/mL
Total cholesterol, mg/dL
HDL-cholesterol, mg/dL
LDL-cholesterol, mg/dL
Triglycerides, mg/dL
Sodium, mmol/L
Insulin, µIU/mL
Interleukin 6, pg/mL

Whole group
n = 80
Mean ± SD1
78.6 ± 7.0
68.8
71.4 ± 14.0
27.9 ± 4.9
132.6 ± 18.5
76.5 ± 10.2
25.5 ± 4.1
5.6 ± 2.5
79.9 ± 19.0
19.7 ± 5.9
5.6 ± 2.3
3.8 ± 3.2
1156.9 ± 997.3
13.2 ± 7.6
4.3 ± 0.6
13.0 ± 1.8
38.3 ± 4.9
1.7 ± 0.7
6.9 ± 7.3
39.1 ± 4.8
378.1 ± 261.3
14.9 ± 8.7
183.6 ± 47.7
58.1 ± 18.7
104.0 ± 42.6
100.8 ± 35.6
140.7 ± 3.5
12.4 ± 12.3
4.3 ± 3.9

NS
n = 10
Mean ± SD1
83.1 ± 4.4
80.0
63.2 ± 12.2
25.7 ± 5.0
137.5 ± 19.9
76.0 ± 8.1
23.8 ± 4.1
6.9 ± 2.4
70.5 ± 26.9
18.1 ± 6.1
4.6 ± 2.2
3.6 ± 3.0
469.2 ± 449.1
7.7 ± 6.2
4.3 ± 0.4
12.6 ± 1.4
37.2 ± 3.5
1.4 ± 0.6
6.0 ± 2.1
35.9 ± 5.7
480.1 ± 347.6
12.6 ± 8.3
186.9 ± 47.7
58.9 ± 22.8
112.0 ± 39.5
80.2 ± 21.5
138.6 ± 3.2
8.9 ± 7.6
7.9 ± 5.7

SV
n = 70
Mean ± SD1
78.0 ± 7.0
67.1
72.5 ± 13.9
28.2 ± 4.8
131.9 ± 18.3
76.6 ± 10.5
25.7 ± 4.0
5.4 ± 2.5
81.3 ± 17.5
19.9 ± 5.9
5.7 ± 2.3
3.8 ± 3.2
1255.1 ± 1016.9
14.0 ± 7.5
4.3 ± 0.7
13.1 ± 1.9
38.4 ± 5.1
1.7 ± 0.7
7.0 ± 7.8
39.5 ± 4.6
363.3 ± 246.1
15.3 ± 8.7
183.1 ± 48.0
57.9 ± 18.2
102.8 ± 43.2
103.8 ± 36.4
141.0 ± 3.4
12.9 ± 12.8
3.8 ± 3.4

NS vs. SV
P - value
0.023
0.649
0.037
0.193
0.348
0.856
0.132
0.062
0.260
0.323
0.146
0.919
0.004
0.014
0.503
0.302
0.230
0.016
0.788
0.054
0.465
0.249
0.822
0.819
0.411
0.048
0.011
0.046
0.016

Abbreviations: 1) SD, standard deviation; 2) mMLTAQ, modified Minnesota Leisure Time Activity Questionnaire; 3) mPAQE, modiﬁed Physical Activity Questionnaire for the Elderly

Figure 1. Probability of survival in two years of follow-up depending on the outcome of physical activity according
to the short version of the MLTAQ questionnaire
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sociated with this positive criterion in a multivariate logistic regression model: depression (OR = 7.825; 95%
CI = 1.419-43.139; P = 0.018) and IL-6 concentration
(OR = 1.319; 95% CI = 1.108-1.570; P = 0.002). However, the best discriminating level of the physical activity score according to the MLTAQ for two-year survival prediction was the value of 600 kcal per week (Figure 1). Similarly to the fifth Fried criterion, the same
two independent factors were associated with a physical
activity lower than 600 kcal per week in a multivariate
logistic regression model: depression (OR = 8.322; 95%
CI = 1.703-40.673; P = 0.009) and interleukin 6 concen-

tration (OR = 1.316; 95% CI = 1.126-1.573; P = 0.001).
Patients who presented physical activity lower than
600 kcal per week were more frequently affected with
dementia and depression, more often used calcium antagonists, had worse functional scale results, lower hemoglobin and bilirubin concentrations and higher endothelin 1 concentration (Table II). Patients who died within
two-year follow-up period presented also lower physical
activity assessed according to the PAQE, with the best
discriminating value of the physical activity score of 12
points (Figure 2).

Table II. Clinical and functional characteristics of geriatric inpatients who realized physical activity below the
level of 600 kcal per week as compared to inpatients who realized physical activity at the level of 600 or more
kcal per week (according to the short version of the Minnesota Leisure Time Activity Questionnaire)

Age, years
Sex, percentage of females
Dementia, percentage of patients
Depression, percentage of patients
Calcium antagonist use, percentage of patients
Mini-Mental State Examination score
Geriatric Depression Scale, points
Barthel Index of Activities of Daily Living
Instrumental Activities of Daily Living Scale
Hemoglobin, g/dL
Bilirubin concentration, mg/dL
Endothelin 1, pg/mL

Patients with physical activity < 600 kcal/week
81.0 ± 6.85
66.1
54.2
33.3
33.3

Patients with physical activity ≥ 600 kcal/week
77.6 ± 6.94
75.0
21.4
5.36
10.7

0.117
0.599
0.004
0.003
0.034

23.3 ± 4.3
7.29 ± 2.71
66.9 ± 21.8
16.5 ± 5.1
12.4 ± 1.8
0.52 ± 0.37
7.19 ± 4.96

26.4 ± 3.6
4.82 ± 2.03
85.5 ± 14.7
21.0 ± 5.7
13.3 ± 1.8
0.62 ± 0.29
3.13 ± 2.65

0.001
< 0.001
< 0.001
0.002
0.039
0.006
0.001

P

Figure 2. Probability of survival in two years of follow-up depending on the outcome of physical activity according
to the modified PAQE questionnaire
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Discussion
The characteristic feature of geriatric patients is multi-morbidity, including somatic diseases, overlapping
mental disorders and specific geriatric syndromes that
effect disability development. This complex and divers
clinical picture is further modified (not always favorably) by therapy, especially polypharmacy. Therefore,
multiple factors may affect physical activity in older people.
In our previous study we demonstrated that physical
activity was the only frailty phenotype component that
was an independent prognostic factor for two-year survival in geriatric inpatients [7]. An extended analysis
presented in this paper revealed two independent factors
that effected physical activity in this group of patients:
depression and IL-6 concentration. Depressive symptoms may prevent older adults from engaging in regular
physical activity [12]. Galper et al. showed an inverse
dose-response association between physical activity and
depressive symptomatology, and a positive dose-response association between physical activity and emotional
well-being [13]. Thus, a negative influence of depression on physical activity might be expected. However,
a significance of depression as a major negative determinant of physical activity in geriatric inpatients was unexpected. Dementia was another important psychological
condition, although not of an independent influence on
physical activity. These observations confirm the opinion that psychological factors in human beings at older
age are even more important than biological conditions
for behavior decisive for health status and survival. Our
previous study demonstrated also a negative impact of
anti-depressants on muscle strength [7] that is connected with physical activity. Thus, not only the disease, but
also its pharmacological treatment may impede physical activity. These observations indicate an importance
of non-pharmacological treatment of depression, including regular aerobic exercises that seem to be frequently omitted in clinical practice. Another factor negatively
associated with physical activity in our study group was
interleukin 6. IL-6 is a multifunctional cytokine that was
shown to increase with age, even in the absence of an
overt disease [14], as a marker of the aging-associated
chronic inflammation. Geffken et al. found negative association between self-reported physical activity and
markers of inflammation [15]. Puzianowska-Kuźnicka
et al. observed that higher IL-6 levels were associated
with poorer cognitive and physical performance as well
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as higher risk of mortality in both the general elderly
population and successfully aging individuals [16]. Our
observations indicate a level of 600 kcal of physical activity per week as a threshold value most precisely discriminating a group of geriatric inpatients with an increased health risk associated with low physical activity.
Calcium antagonist use, lower hemoglobin and bilirubin
concentrations and higher endothelin 1 concentration
were other factors connected with lower physical activity (Table II). Endothelin-1 (ET-1), which is produced by
vascular endothelial cells, has potent constrictor and proliferative activity in vascular smooth muscle cells and,
therefore, has been implicated in regulation of vascular
tonus and progression of atherosclerosis [17]. Maeda et
al. showed that age-associated ET-1 plasma level increase is reduced by a regular exercise in the healthy older
women [17]. We did not find any reports in the literature
that could plausibly explain association between calcium
antagonist use and diminished physical activity. Adverse
effects of calcium antagonists include postural hypotension, edema, flushing, headache, dizziness, constipation
(particularly with high-dose verapamil), nausea, rash,
and drowsiness. They increase a risk for injurious falls
[18]. We were not able to elucidate if the effect of calcium antagonists on physical activity displays in-class
differences because of too few the study participants.
This study limitation prevented also analysis of the association between current depression status and physical
activity. However, this study confirmed the predominant
impact of psychological status on the health behaviors of
geriatric inpatients.

Conclusion
Depression is a major factor affecting physical activity
in patients referred to the geriatric ward.
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The quality of life and health behaviors of students
of the University of the Third Age (U3A)
Jakoœć życia a zachowania zdrowotne słuchaczy
Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW)
Laura Piejko, Zbigniew Nowak
Department of Physiotherapy in Internal Diseases, the Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice

Abstract
Introduction. The Universities of the Third Age provide opportunities to improve the well-being of older people and to influence health-promoting behaviors conducive to health promotion. Material and methods. 219 people were studied, 217
persons (194 women and 23 men, average age 65.2 ± 6.2 years), students of the Universities of the Third Age in Silesian
Voivodship were qualified for further analysis. The subjects were independent in daily activities and voluntarily agreed
to participate in the study. The relationships between the quality of life and health behaviors were assessed. Caltrac accelerometer, SF-36 quality of life questionnaire, Z. Juczynski Health Checklist (HC), Z. Juczynski Health Criteria List
(HCL), Minnesota Physical Activity Questionnaire (MLTPAQ), and self-report questionnaire were used. The non-parametric Mann-Whitney U test for independent variables, the parametric Student t-test for independent variables, and the nonparametric Spearman rank correlation coefficient were used for the statistical analysis of the data. Results. On the basis of
the conducted study, a statistically significant but poor (p = 0.021; r = -0.160) correlation was found between the quality
of life and severity of elderly health behaviors. Most listeners have met the health recommendations of physical activity.
Conclusions. It is justified to create and support the Universities of the Third Age that can serve to improve the health of
older people and to plan social policies against senility. (Gerontol Pol 2017; 25: 235-241)
Key words: the quality of life, the University of the Third Age (U3A), physical activity, aging, health

Streszczenie
Wstęp. Uniwersytety Trzeciego Wieku są placówkami stwarzającymi możliwość poprawy zadowolenia z życia starszych
osób oraz wpływania na zachowania zdrowotne sprzyjające umacnianiu zdrowia. Materiał i metody. Zbadano 219 osób,
z czego do dalszej analizy zakwalifikowano 217 osób (194 kobiety i 23 mężczyzn, o średniej wieku 65.2 ± 6.2 lat), słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie śląskim. Badane osoby były samodzielne w zakresie wykonywania
czynności dnia codziennego i dobrowolnie zgodziły się na udział w badaniu. Oceniono zależności pomiędzy jakością życia
a zachowaniami zdrowotnymi słuchaczy. Do badania użyto akcelerometr Caltrac, kwestionariusz jakości życia SF-36, Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Z. Juczyńskiego (IZZ), Listę Kryteriów Zdrowia Z. Juczyńskiego (LKZ), kwestionariusz
aktywności fizycznej Minnesota (MLTPAQ) oraz ankietę własnego autorstwa. Do analizy statystycznej danych wykorzystano: nieparametryczny test U Manna-Whitneya dla zmiennych niezależnych, parametryczny test t-Studenta dla zmiennych
niezależnych i nieparametryczny współczynnik korelacji rang Spearmana. Wyniki. Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono statystycznie istotną, lecz słabą (p = 0.021; r = -0.160) korelację pomiędzy jakością życia a nasileniem
zachowań zdrowotnych osób starszych. Większość słuchaczy spełniło prozdrowotne rekomendacje odnośnie aktywności fizycznej Wnioski. Uzasadnione jest tworzenie i wspieranie Uniwersytetów Trzeciego Wieku mogące służyć poprawie zdrowia osób starszych i planowaniu polityki społecznej wobec starości. (Gerontol Pol 2017; 25: 235-241)
Słowa kluczowe: jakość życia, Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW), aktywność fizyczna, starzenie, zdrowie

Introduction
An increasing interest in aging is associated with the
progressive aging of societies and the incessantly incre-

asing share of older people in the general population
structure. Aging of population is one of the most important demographic processes today [1]. One way to mitigate the negative consequences of aging, progressing
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demographic and social change is to implement the concept of “active/successful aging.” Nowadays, active retirement life is actively promoted throughout the world,
with a particular focus on the role of physical activity
and broadening interest through continuous learning
[2]. In Poland, to a large extent, the idea of a successful aging is realized by the Universities of the Third Age
(U3A) [3]. They are the most widespread, institutional
form of senior’s education and they serve to improve
the quality of life, psychophysical and social condition
of older people. The main task of universities is to mobilize students in almost every field of activity (social,
scientific, educational), but equally important is health
education. Despite the fact that U3A has been operating
in Poland for many years, there are still no reports that
would show the U3A environment and listeners in all its
diversity. There is also insufficient research into the relationship between the quality of life and health behaviors
of this group.

Aim of the work
The aim of the study was to know the relationship between the quality of life and health behaviors of students
of the University of the Third Age in Silesia.

Material and methods
There were 219 listeners tested from twelve Universities of the Third Age in Silesia. 217 people (men and
women) were included in the statistical analysis, and 2
people were excluded because they did not provide gender in the questionnaire. Participants fulfilled the following criteria for inclusion: consent to participation in

research, membership of U3A, functional fitness and
motor independence for self-mobility and self-service. In
Table I the detailed characteristics of the test material are
presented.
Movement disorders (43.8%) and hypertension
(38.1%) were the most frequently reported diseases in
the group of women. 9.1% of students (8.2% of women and 17.3% of men) declared that they did not suffer from chronic disease. The most popular activities
within the U3A were sports and lectures with 81.7% of
respondents. Foreign language classes were less popular (37.4% of the total - 38.6% of women and 30.4% of
men) and computer courses (13.6% of the total - 12.8%
of women and 21.7% of men). The participation in various forms of exercise (gymnastics, yoga - 56.1%), pool
classes (swimming and aqua-aerobics - 17.5%) and Nordic Walking (29.8%) was the preferred form of physical
activity among women. In the group of men swimming
classes were the most popular (43.4%), then Nordic
Walking and participation in landscapes and mountain
tours (34.7% respectively). 52.0% of females and 47.8%
of males had secondary education, 32.9% of females and
34.7% of males had higher education, 11.3% of females
and 17.3% of males had primary education and basic
education was declared by 2.0% of women. Both groups
consisted of people with secondary education (52.0%
of women and 47.8% of men). Most of the students are
mostly citizens of medium-size (from 20 thousand to
100 thousand inhabitants) and large cities (over 100 thousand inhabitants). The majority of respondents (66.2%)
lived with their family (eg spouse) - 63.9% of women
and 73.9% of men or multi-generational families (3.2%)
- 1.5% of women and 8.6% men. The most common financial and economic conditions (73.9%) were rated as
average (74.2% of women and 73.9% of men).

Table I. Characteristics of the test material
Variable
Age [years]
Body height [cm]
Body mass [kg]
BMI [kg/m2]
Physical health component SF-36 [points]
Mental health component
SF-36 [points]
The quality of life index SF-36 [points]
Daily energy expenditure
(Caltrac) [kcal/day]
Weekly energy expenditure (Caltrac)
[kcal/week]

Women
[N/%] = 194/88.5%

(x) ± SD (Min-Max)
64.8 ± 5.9 (50-83)
69.0 ± 6.6 (54-82)
161.3 ± 5.6 (150-174)
173.79 ± 4.6 (166-186)
69.2 ± 10.7 (45-100)
84.32 ± 10.6 (62-110)
26.6 ± 3.7 (18.5-38.0)
27.84 ± 2.5 (21.4-32.2)
47.3 ± 7.6 (26.3-63.7)
51.0 ± 7.3(30.3-60.0)
68.8 ± 15.2 (21.4-97.3)

73.3 ± 17.2 (33.1-93.4)

99.4 ± 7.1 (69.0-114.0)

99.4 ± 6.6 (79.0-107)

2057.04 ± 310.3 (1328.00- 3336.71)

2284.65 ± 347.6 (1353.14- 2761.29)

14399.27 ± 2173.7
(9296.00-23357.00)

15992.53 ± 2433.3
(9472.00-19329.00)

x – arithmetic mean, SD – standard deviation, Min – minimum, Max – maximum, N – number, % – percent
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Caltrac Accelerometer [4] was used in the study as a
method of a diagnostic survey and a direct measurement
of physical activity as total energy expenditure. The SF36 quality of life questionnaire, the Z. Juczynski Health
Checklist (HC), Z. Juczyński Health Criteria List (HCL),
the Minnesota Performance Questionnaire (MLTPAQ),
and a survey of my own authorship (the questions concerning the occurrence of diseases and the participation
in the U3A classes) [5-7] were used to the survey research. Each participant was instructed about the purpose
and the course of the research procedure and the potential use of the results. The consent to participate in the
study was confirmed in writing. The surveys were filled 30 minutes before or after regular classes (lectures,
classes, sports activities, etc.) organized by U3A. Caltrac, having appropriately programmed the data from
the questionnaires, was worn by the examined person
and it was attached to a stretchy strap at the waist, from
the morning to the evening, for a period of seven days.
Listeners have been instructed to maintain their current
eating habits and physical activity in their free time.
Completion and collection of questionnaires and assessment of physical activity were conducted between April
2015 and June 2016, excluding pre-holiday periods and
breaks for the academic year, ie the winter inter-session
break (February 2016) and the holiday period (July, August and first half of September 2015). The research was
conducted in accordance with the guidelines of the Helsinki Declaration and was approved by the Bioethical
Research Commission of the Academy of Physical Education in Katowice (Resolution No. 5/2015 of 12 May
2015).

Statistical analysis
The study sample was analyzed by the groups differentiated by sex. For quantitative variables, the following measures were calculated: central (average),
dispersion measure (standard deviation with 95% confidence section, minimum and maximum). Numerical
tables and standardized values were used on the stenographic scale for the description of qualitative variables.
The Shapiro-Wilk test was used to examine the compatibility of the empirical distributions of the variables tested with normal distribution and histograms showing
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the distribution of population for the variable under test
were constructed. Before carrying out the Student’s
t‑test for independent variables and analysis of variance, the homogeneity of variance was examined by the
Brown-Forsyth test. The non-parametric Mann-Whitney
U test for independent variables, the parametric Student
t-test for independent variables, the nonparametric Spearman rank correlation coefficient were the statistical
tools used to verify statistical hypotheses. Computer programs included in Libre Office 5.2.4.2. and the StatSoft
Statistica v10 PL package were used to perform the statistical analysis. The level of statistical significance was
assumed to be p = 0.05.

Results
The data of the SF-36 questionnaire in the group of
women showed that the highest rated components were:
social functioning (70.5 ± 13.4 points) and well-being
(63.7 ± 11.3 points), the lowest were emotional (38.2 ±
2.8 points) and physical problems (41.1 ± 3.1 points).
Similarly, in the group of men the highest rated components were: social functioning (73.3 ± 15.8 points) and
well-being (65.5 ± 13.0 points), lowest - emotional (38.7
± 2.1 points) and physical problems (42.7 ± 2,4 points).
To compare the health components and the quality of
life index of SF-36 questionnaire for men and women,
a non-parametric Mann-Whitney U test for independent
variables was performed. Statistical significance in the
physical health component was observed (p = 0.012)
(Table II).
The classification of health claims according to their
mean weight of the HCL questionnaire is presented in
Table III.
The results of the HCL questionnaire show that women are most likely to identify their health with efficient body parts and no physical discomfort (health as
an attribute). In turn, men most often identify health with
happiness most of the time (health as a condition) and
good relationships with other people (process). Criteria
such as being responsible, having good eyes, hair, skin
and the ability to control your emotions and drive are the
least important in both groups. The mean values of the
analyzed health behaviors of the Health Behavior Inventory (HBI) are presented in Table IV.

Table II. Comparison of health components and the quality of life index of men and women (SF-36)
Components and health factors [x ± SD]
Physical health component
Mental health component
The quality of life index

Women
47.3 ± 7.6
68.8 ± 15.2
99.4 ± 7.1

Men
51.0 ± 7.3
73.3 ± 17.2
99.4 ± 6.6

Significance level (p)
0.012
0.124
0.965

x – arithmetic mean, SD – Standard Deviation
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Table III. HCL – the list of the top 10 health criteria for men and women
Content statement

Number of the
statement
20.
12.
17.
14.
5.
21.
6.
2.
3.
23.

Mean weight of a given criterion

To be healthy means for me:

Definitione of health

Women

Men

To have all the body parts fit
Not to feel any physical discomfort
To be able to enjoy life
Not to get sick, rarely for flu, indigestion
To eat properly
To accept yourself. know your capabilities and
weaknesses
To care for rest, sleep
To feel happy most of the time
To be able to interact well with other people
To feel good

attribute
attribute
condition
attribute
result

1.33
1.15
1.10
0.85
0.82

0.70
0.83
0.70
0.43
0.57

aim

0.81

0.26

result
condition
process
condition

0.80
0.73
0.53
0.50

0.61
2.04
1.04
0.52

Table IV. Mean values of analyzed health behaviors of women (HBI)
Women

Variable

Men
x ± SD

Overall health behaviours
Sten*
Proper eating habits (PEH)
Prophylactic behavior (PH)
Positive mental attitude (PMA)
Health practices (HP)

88.3 ± 17.2
5.5 ± 1.8
22.5 ± 4.9
22.3 ± 5.4
22.3 ± 4.9
21.3 ± 4.5

88.2 ± 22.8
5.6 ± 2.1
21.7 ± 6.2
21.5 ± 5.7
22.6 ± 6.0
22.0 ± 6.1

x – arithmetic mean, * – standardized values. presented on a stencil scale; Results: 1-4 low, 5-6 average, 7-10 high

The overall HBI score for health behaviors was 88.3
± 17.2 points for women and 88.2 ± 22.8 points for men.
This means that the average intensity of male and female
health behaviors was at an average level. In the analysis
of the categories of behavior in which the average score in each category was the indicator, none of the health
behaviors was dominant - all the results were comparable. It was then examined whether the parameters of
the mean values of the analyzed health behaviors (HBI)
differed significantly between the group of men and women. Statistical significance was not observed (Mann-Whitney U test, p = 0.572). The data collected from
Minnesota’s physical activity questionnaire shows that
moderate activity (4-6 MET) associated with recreational activity (RA) was dominant in both men and women.
The results are shown in Table V.

In physical activity measurement studies the average daily and weekly energy expenditure was measured
using Caltrac Accelerometer (Muscle Dynamics, INC.,
Torrance, CA). The higher values of both average weekly energy expenditure and daily energy expenditure
were reported in the group of men (Table I).
The correlation analysis was then performed:
a) between the SF 36 Index and the average weekly
total energy expenditure (TOTAL Minnesota). Statistical significance was not observed. The results
are shown in Table VI.
b) between the values of the quality index (SF 36 index) and its overall health behaviours index (HBI).
Statistical significance was observed and is shown
in bold font. Results are in Table VII.

Table V. Types and variety of physical activity of U3A listeners identified using the Minnesota Physical Activity
Questionnaire
Variable
[kcal/kg/week]
Light effort <4 MET
Moderate effort 4-6 MET
Great effort >6 MET
RA effort together
HW effort together
TOTAL [kcal/kg/week]

Women

Men
x ± SD

626.35 ± 451.99
826.89 ± 615.57
605.48 ± 565.21
1748.78 ± 1113.12
407.85 ± 660.57
2156.63 ± 1243.65

638.84 ± 457.72
976.59 ± 980.60
859.70 ± 863.17
1951.93 ± 1041.71
500.43 ± 761.04
2451.36 ± 1609.33

x – Arithmetic mean, SD – Standard deviation, RA – Recreational activity, HW – Housework, TOTAL - Average weekly total energy expenditure
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Table VI. The correlation between the values of SF 36 Index assessed using the SF-36 questionnaire and TOTAL
Minnesota and an overall energy expenditure in the study groups
TESTED GROUP
Total
Women
Men

THE CORRELATION OF SF 36 INDEX vs TOTAL MINNESOTA
LEVEL QUALITY P
0.671
0.743
0.891

R SPEARMAN
-0.030
-0.024
-0.032

Table VII. Correlation between SF 36 quality of life index and overall health behaviors index (HBI)
TESTED GROUP
Total
Women
Men

SF 36 INDEX vs GENERAL INDEX HBI
LEVEL QUALITY P
0.021
0.029
0.654

R SPEARMAN
-0.160
-0.160
-0.103

R Spearman – Spearman rank correlation coefficient

Discussion
The self-assessment of the health status of the elderly
is an important measure of the health status of this subpopulation, especially in terms of the quality of life.
The report of the Institute of Labor and Social Affairs
commissioned by the Ministry of Labor and Social Policy, on the situation of older people in Poland [8] states
that the percentage of people evaluating their state of health lower than good, year by year, decreases in the oldest age group (70 years and older), the improvement in
health assessment is the lowest. In 2009, 85% of people
aged 70 and older rated their health lower than good. In
the reports of Grzanka-Tykwińska et al. [9], using the
WHOQOL-BREF research tool, the greatest change has
been observed in the physical and social fields. In my
own study, people who at least assessed the quality of
their lives as good were as high as 43.8%, and only 9.1%
were dissatisfied. Most of the respondents (64.8%) stated that their health condition has not worsened recently.
Similar results have been obtained by Gajewska et al.
[10], where it is shown that participation in U3A activities promotes good physical, mental and functional health, which is reflected in self-esteem.
In my own studies the higher mean scores of the quality of life index were related more to the mental health
component than the physical component, while the statistically significant differences between men and women
were recorded in the physical component. Knapik et al.
[11] reported similar results in terms of mean physical
and mental components.
These results suggest that self-evaluation of quality of
life is not gender-related, and seniors are more positive
about their state of mental than physical health. This is
important because, as Kaczmarczyk et al. [12] argues,
aging is an ever-increasing lifespan, and it is a problem
for every individual, a distant or closer, but for each one

of us. The respondents also made self-evaluations of their health - only 9.1% of the participants (16 women and
4 men) declared that they did not suffer from any illness
and thus fulfilled one of the main criteria for successful
aging. It has been shown that there is a relationship between the mean value of the quality of life index and the
overall severity of health behaviors (HBI), but this is a
weak correlation. In the category of subscales, in terms
of social functioning, the highest average score, which
indicates the highest grade in the quality of life assessment, has been reported among men and women. This
may suggest that listeners are socially active and benefit
greatly from the multidirectional activation capabilities
offered by U3A. By developing interests, spending leisure time actively, learning foreign languages, traveling
or meeting new people, U3A positively influences their
mental condition. The lower values obtained for the physical component may mean that the audience is aware of
the limitations of the aging process, but that the underlying disease does not limit their ability to use the U3A’s
offer and social contact. However, it should be emphasized that the majority of the research group was educated
residents of large and medium-sized cities with stable financial situation. Nevertheless, the positive effects of the
U3A on the quality of life of participants in the study can
be recognized, as is confirmed by other authors [13-15].
Regular physical activity has a positive effect on successful and independent senility [16]. From the obtained
data, 81.7% of the participants declared participation in
sports and leisure activities, and according to the data
from the Minnesota Physical Activity Questionnaire,
moderate effort activities (4-6 MET) were associated
with recreational activity in both groups of men and women. The predominant leisure forms included walking,
cycling and general-purpose exercises. The subjects also
included people who regularly participated in various
forms of recreation (running, swimming, cycling) wheGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4

240

LAURA PIEJKO, ZBIGNIEW NOWAK

re their weekly energy expenditure associated with this
activity exceeded 3000 kcal/kg/week (but it was a small
group). There was no difference between the average
weekly energy expenditure of leisure activities for men
and women. Similar results were obtained by Paduch et
al. [17] and Makuła [18], where dominance of moderate physical activity was found, most often in the form of
natural and simple forms of movement such as walking,
gardening, hiking and cycling. Krzepota et al. [13] in a
study of 131 U3A listeners using the IPAQ questionnaire showed that in 35.9% of respondents predominated
moderate levels of physical activity, 38.9% were inactive and 25.2% were characterized by high physical activity, while WHO recommendations were fulfilled by
61.1% of seniors.
With Caltrac accelerometer (Muscle Dynamics,
INC., Torrance, CA), average weekly energy expenditure was defined as 14399.27 kcal/week for women and 15992.53 kcal/week for men. There were
also statistically significant differences between men
and women (p = 0.012). According to the criteria proposed by Salmon et al. [19] the research group was
divided into: physically inactive (<50 kcal/week),
inactive (50‑799 kcal/week), moderately active
(800‑1600 kcal/week) and highly physically active
(> 1600 kcal/week) [20]. In their own studies, 56.1% of
U3A listeners moderately active and 18.7% of U3A highly physically active listeners fulfilled the recommendations of the World Health Organization (WHO) for
adults. The obtained results demonstrate the high awareness of the listeners in the field of kinesisgeropathy, as
confirmed by their own observations during the measurements (within the analyzed U3A physically and psychologically active students, especially active ones were
listeners from Żory or Rybnik).

This study gives a slightly deeper understanding of the
lifestyle and health behavior of seniors associated with
U3A in Silesia and can be used in the future to promote
health, create strategies and programmes for seniors’ activation and gerontological prevention.

Conclusions
Health is perceived as an atribute and a condition, and
listeners are characterized by a high level of severity of
health behaviours. Most of the students of Universities
of the Third Age in Silesian voivodship met the health
recommendations of physical activity. Significant correlation was found between mean value of SF-36 and overall health behaviour (HBI). However, the low Spearman
correlation coefficient (p = 0.021, r = -0.160) indicates
that the correlation is poor. It is justified to create and
support Universities of the Third Age capable of successfully aging and planning social policies against old
age.
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Abstract
Introduction. Ageing is an inevitable phase of human life and results in changes affecting all the areas of elderly people’s life. This phase is characterised by susceptibility to diseases, poor resourcefulness, low physical fitness and total
lack of independence. Purpose of the study. The purpose of the present study was to determine the functional ability of
elderly people living in their home environment by means of the NOSGER (Nurses’ Observation Scale for Geriatric Patients). Material and methods. 100 people (77 women and 23 men) aged 75 and above participated in the study, which
was conducted in the Folk-Med health centre in Białogard between May and July 2017 after the Bioethical Committee of
Bydgoszcz Collegium Medicum affiliated to The Nicolas Copernicus University in Toruń had granted their consent to the
study. The diagnostic survey method and the NOSGER questionnaire were used. Results. The elderly people with primary
and vocational education who had failed to assess their health state properly had poorer functional ability in the following
areas: instrumental daily living activities, social behaviour, and mood and emotions. Conclusions. The functional ability
of elderly people living in their home environment is influenced by many factors, including age, gender, education, place of
residence, health self-assessment as well as living with another family member. The abovementioned factors usually overlap, which significantly affects the functioning of the elderly in their home environment. (Gerontol Pol 2017; 25: 242-247)
Key words: elderly people, functional ability, home environment

Streszczenie
Wstęp. Proces starzenia się jest nieuchronnym etapem życia i niesie za sobą zmiany we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka. Okres ten wiąże się z powszechnie występującą chorobowością, mniejszą zaradnością, słabnącą sprawnością fizyczną, często z zupełnym brakiem samodzielności. Cel. Celem niniejszej pracy było określenie wydolności funkcjonalnej seniorów w środowisku domowym przy pomocy skali NOSGER. Materiał i metody. Badaniem objęto 100 seniorów (77 kobiet i 23 mężczyzn) w wieku powyżej 75 lat. Badanie przeprowadzono w okresie maj-lipiec 2017 r. w przychodni
Folk-Med. Sp. z o.o. NZOZ w Białogardzie, na bazie zgody Komisji Bioetycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK
w Toruniu. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem kwestionariusza skali NOSGER. Wyniki.
Wraz z wiekiem osoby posiadające niższe wykształcenie i źle oceniające swój stan zdrowia reprezentowały gorszy stan
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funkcjonalny w zakresie: instrumentalnych aktywności codziennego życia, zachowań socjalnych, nastrojów i stanów emocjonalnych. Wnioski. Na wydolność funkcjonalną seniorów w warunkach domowych wpływa wiele czynników, m.in. wiek,
płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, samoocena własnego stanu zdrowia a także mieszkanie z innym członkiem rodziny. Powyższe czynniki najczęściej się na siebie nakładają, co w znaczny sposób wpływa na funkcjonowanie seniorów w
warunkach domowych. (Gerontol Pol 2017; 25: 242-247)
Słowa kluczowe: osoby starsze, wydolność funkcjonalna, środowisko domowe

Introduction

Material and methods

An elderly person’s functional ability is his or her ability to perform activities of daily living in a safe and independent manner without excessive effort. Today, the
assessment of elderly people’s functional ability is the
fundamental challenge for and the main aim of geriatrics. A higher level of functional ability positively influences elderly people’s quality of life as well as their
physical and mental state, which can result in extending
their lifespan. A lower level of functional ability leads to
a number of complications initially manifesting themselves in the form of minor deficiencies which later on become severer and result in a total loss of independence
[2,3].

100 elderly people aged 75 and above participated in
the study. The majority of them were women (77%),
people with primary education (62%), those aged 81-89
(55%), widows and widowers (61%), city inhabitants
(86%), and people living on their own (67%). What characterised the respondents were their multiple morbidities; 33% of the elderly people had at least three co-existing diseases.
The study participants were chosen at random, and
they participated in the study of their own free will. All
the respondents had submitted their declarations concerning their general practitioners and family nurses. The
diagnostic survey was conducted in the elderly people’s
home environment between May and July 2017 after the
Bioethical Committee of Bydgoszcz Collegium Medicum affiliated to The Nicolas Copernicus University in
Toruń had granted their consent to the study. The authors of the study used their own questionnaire and the
NOSGER questionnaire.

Purpose of the study
The purpose of the present study was to assess the
functional ability of elderly people living in their home
environment by means of the NOSGER (Nurses’ Observation Scale for Geriatric Patients).

Table I. Characteristics of the study group
Variable
Gender

Age

Marital status

Education

Lives
Place of living

N

%

women

77

77.0

men

33

33.0

75-80 lat

26

26.0

81-90 lat

55

55.0

90 and more years

19

19.0

married

34

34.0

widowed

61

61.0

singles

5

5.0

basic

62

62.0

professional

11

11.0

average

17

17.0

higher

10

10.0

alone

33

33.0

with family

67

67.0

in the city

86

86.0

in the village

14

14.0
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The correlation of the variables was calculated by means of Spearman’s rank correlation coefficient. The Statistica 10.0 program and Microsoft Excel spreadsheet
were used to make all the calculations and figures.

Results
According to the NOSGER, the respondents’ average
score was 57.65 points, which evidences their good physical and psychosocial condition (score ≤60 points). 38%
of the respondents had disorders; their average score was
over 60 points.
Taking into consideration the scale areas, the best
score was obtained in the area of daily living activities
[ACŻ] (average of 7.96 points) and the area of destructive, disturbing and asocial behaviour [Z] (average of 8.51
points). The worst score was achieved in the following
areas: instrumental daily living activities [IACŻ] (average of 10.94 points) and social behaviour [S] (average of
12.22 points). Due to the significance level (p > 0.05),
no statistically significant differences were noted between the men and women in terms of the NOSGER score
or its areas.
The men obtained better score than women in the
majority of the areas, except for the areas of mood and
emotions [NE] as well as destructive, disturbing and asocial behaviour.
The respondents’ education had a statistically significant, average correlation with the NOSGER score,
instrumental daily living activities as well as mood and
emotions. Their education had a low correlation with the
daily living activities, memory [P], and social behaviour
(p < 0.05).

The lowest average score was noted among the respondents with higher education (43.90 points) and secondary education (44.47 points), while the highest score was noted among those with vocational secondary
education (68.36 points). The respondents with higher
education obtained the best average score in the areas of
social behaviour as well as destructive, disturbing and
asocial behaviour. The best score in the remaining areas
was achieved by the elderly people with secondary education.
The respondents’ age had a statistically significant,
average correlation with all the NOSGER areas and its
general results (p < 0.05).
The elderly people aged 75-80 were in the best state of
health (44.38 points), whereas those aged 90 and above
were in the worst state of health (76.79 points). The respondents aged 75-80 obtained the best average results
in all the scale areas, while those aged 90 and above
achieved the worst results.
Some statistically significant differences concerning
the NOSGER and its areas were noted between city and
rural inhabitants: memory, instrumental daily living activities, daily living activities as well as mood and emotions (p < 0.05).
City inhabitants had fewer disorders (55.22 points)
than rural inhabitants (72.57 points). The former obtained better results than the latter in all the NOSGER areas in question.
No statistically significant differences were noted between the respondents living with their family members
and those living on their own (p > 0.05).
The respondents living on their own achieved slightly
better results (53.82 points) than those living with their
families (59.54 points) in all the NOSGER areas in qu-

Table II. Values of the NOSGER areas
Confidence

Confidence

-95.0%

+95.0%

4.18

8.21

9.87

10.94

5.38

9.87

12.01

ACŻ – daily living activities

7.96

4.50

7.07

8.85

NE – mood and emotions

8.98

3.49

8.29

9.67

S – social behaviour

12.22

4.51

11.32

13.12

Z – destructive, disturbing and asocial behaviour

8.51

2.43

8.03

8.99

NOSGER

57.65

21.88

53.31

61.99

Area

Average

SD

P – memory

9.04

IACŻ – instrumental daily living activities
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estion, except for the area of destructive, disturbing and
asocial behaviour.
The respondents’ self-assessment of their health state
had a statistically significant, average correlation with
the NOSGER results and all its areas (p < 0.05).
The lowest average score was noted among the respondents who assessed their health state as good
(39.70 points), while the highest average score was noted among those who assessed their health state as bad
(79.37 points). The respondents whose state of health
was good obtained the best average results in all the
NOSGER areas, and the worst average results were
achieved by those whose state of health was bad.

Discussion
In terms of the NOSGER areas, the elderly people
achieved the best results in the areas of daily living activities [ACŻ] as well as destructive, disturbing and asocial behaviour [Z]. They obtained the worst results in the
areas of instrumental daily living activities [IACŻ] and
social behaviour [S]. Due to the significance level (p >
0.05), no statistically significant differences were noted
between the men and women in terms of the NOSGER
results or its areas. However, the respondents’ education
had a statistically significant, average correlation with
the NOSGER score, instrumental daily living activities
as well as mood and emotions. Their education had a

Table III. Sociodynamic variables and mean values of NOSGER scales

gender

Variable

ACŻ

IACŻ

NE

Z

S

P

57.97 ± 22.59 8.08 ± 4.68 11.22 ± 5.57 8.88 ± 3.48 8.35 ± 2.28 12.36 ± 4.63 9.08 ± 4.33

men

56.57 ± 19.73 7.57 ± 3.88 10.00 ± 4.68 9.30 ± 3.59 9.04 ± 2.87 11.74 ± 4.15 8.91 ± 3.73

statistical analysis

adge

NOSGER

women

Z = -0.066
p = 0.948

Z = -0.041
p = 0.967

Z = 0.676
p = 0.499

Z = -0.569
p = 0.569

Z = -1.118
p = 0.264

7.69 ± 6.63 7.04 ± 2.52 7.65 ± 2.70

Z = 0.516
p = 0.606

Z = -0.332
p = 0.740

9.31 ± 2.46

6.77 ± 3.33

75-80 lat

44.38 ± 17.59 5.92 ± 3.37

81-90 lat

57.31 ± 19.12 7.65 ± 3.92 10.62 ± 4.96 9.20 ± 3.50 8.67 ± 2.17 12.31 ± 4.14 8.85 ± 3.77

90 and more years 76.79 ± 21.56 11.63 ± 5.38 16.32 ± 4.60 11.00 ± 3.42 9.21 ± 2.57 15.95 ± 4.12 12.68 ± 4.06

education

statistical analysis

t = 6.054
p = 0.000

t = 4.471
p = 0.000

t = 3.136
p = 0.002

t = 5.666
p = 0.000

t = 5.887
p = 0.000

basic

61.58 ± 22.97 8.60 ± 4.96 12.10 ± 5.50 9.60 ± 3.50 8.66 ± 2.59 12.94 ± 4.53 9.69 ± 4.43
68.36 ± 20.30 9.18 ± 5.12 13.73 ± 5.08 10.36 ± 3.83 9.18 ± 2.36 15.00 ± 3.41 10.91 ± 4.64

average

44.47 ± 12.83 5.88 ± 1.83

7.06 ± 2.73 6.82 ± 2.67 8.12 ± 2.12 10.00 ± 3.92 6.59 ± 1.87

higher

43.90 ± 12.35 6.20 ± 2.15

7.30 ± 3.09 7.30 ± 2.31 7.50 ± 1.84

alone
with family

lives

t = 6.051
p = 0.0.000

professional

statistical analysis

statistical analysis

place of
living

t = 6.418
p = 0.000

t = -3.324
p = 0.001

t = -2.293
p = 0.024

53.82 ± 19.93 7.39 ± 4.02

t = -3.999
p = 0.000

t = -3.228
p = 0.002

t = -1.033
p = 0.304

8.50 ± 2.64

7.10 ± 2.56

t = -3.008
p = 0.003

t = -2.603
p = 0.011

9.55 ± 4.54 8.42 ± 3.34 8.67 ± 2.67 11.67 ± 4.44 8.12 ± 3.53

59.54 ± 22.68 8.24 ± 4.72 11.63 ± 5.66 9.25 ± 3.56 8.43 ± 2.32 12.49 ± 4.56 9.49 ± 4.42
Z = 1.254
p = 0.210

Z = -0.891
p = 0.373

Z = -1.688
p = 0.095

Z = 1.166
p = 0.244

Z = -0.268
p = 0.789

Z = 0.869
p = 0.385

Z = 1.389
p = 0.165

in the city

55.22 ± 19.76 7.44 ± 3.92 10.41 ± 4.97 7.83 ± 2.22 8.34 ± 2.36 11.87 ± 4.27 8.59 ± 3.85

in the village

72.57 ± 28.52 11.14 ± 6.37 14.21 ± 6.73 8.12 ± 3.09 9.57 ± 2.65 14.36 ± 5.49 11.79 ± 5.18

statistical analysis

Z = -1.962
p = 0.050

Z = -2.171
p = 0.030

Z = -2.190
p = 0.028

Z = 0.130
p = 0.904

Z = -1.758
p = 0.079

Z = -1.634
p = 0.102

Z = -2.156
p = 0.031

Table IV. Average NOSGER score – groups of health self-assessment
Health state
Item

Good

Medium

Bad

Average

SD

Average

SD

Average

SD

P

6.40

1.78

7.90

2.96

12.67

5.02

IACŻ

6.60

2.50

9.41

4.15

16.11

5.14

ACŻ

5.10

0.32

6.90

2.90

11.48

6.18

NE

6.60

1.78

7.83

2.37

12.56

3.64

S

8.10

1.91

11.02

3.49

16.56

4.20

Z

6.90

1.37

8.13

2.11

10.00

2.75

NOSGER

39.70

6.86

51.19

15.02

79.37

23.51

GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4

246

MARIOLA GŁOWACKA, IWONA BRUDZIŃSKA, TOMASZ KORNATOWSKI ET AL.

low correlation with the daily living activities, memory
[P], and social behaviour (p < 0.05).
As far as the respondents’ age is concerned, it had a
statistically significant, average correlation with all the
NOSGER areas and its general results (p < 0.05). The
lowest average score was noted among the respondents
aged 75-80, while the highest average score was noted
among those aged 90 and above. The respondents aged
75-80 obtained the best average results in all the NOSGER areas, while those aged 90 and above achieved the
worst results. Due to the significance level (p < 0.05),
some statistically significant differences concerning the
NOSGER and its areas were noted between city and rural inhabitants: memory, instrumental daily living activities, daily living activities as well as mood and emotions.
No statistically significant differences were noted between the respondents living with their family members and
those living on their own.
For comparison, the study data collected in the provinces of Lublin, Podlasie and Podkarpacie showed some
correlations, too. Assessing elderly people’s health and
psychosocial condition, this survey-based study was
conducted among 132 people aged 65 and above living
in their home environment. They were surveyed by means of the NOSGER; 71.2% of them were classified as
healthy (their score was below 60 points) and 28.8% of
them had disorders (their score was above 60 points).
The average score was 54.12 points, which was interpreted as the medium level of physical and psychosocial
ability [2]. The elderly people’s functioning with reference to the NOSGER areas was also analysed. The best
results were achieved in the areas of daily living activities (average of 7.0) and memory (average of 8.09). The
average for the area of destructive and disturbing behaviour was 8.88, while in the area of emotions and mood
– 9.53. The worst results were obtained in the areas of
instrumental daily living activities (average of 10.0) and
social behaviour (average of 10.63) [2]. The men had
worse results (average of 56.80) than the women (average of 52.22). In terms of the particular NOSGER areas,
the results were as follows: (i) memory – men’s average
of 8.46; women’s average of 7.80; (ii) daily living activities – men’s average of 7.72; women’s average of 6.49;
(iii) instrumental daily living activities – men’s average of 10.21; women’s average of 9.84; (iv) emotions
and mood – men’s average of 9.65; women’s average
of 9.45; (v) social behaviour – men’s average of 11.70;
women’s average of 9.81; (vi) destructive and disturbing
behaviour – men’s average of 9.00; women’s average
of 8.80. The analysis revealed no statistically significant correlation between the elderly people’s functional
ability and their sex (p > 0.05). Regarding their marital
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4

status, the married people (average of 51.16) as well as
widows and widowers (average of 55.13) had the best
results. The memory assessment showed that the best
results were obtained be the married people (average of
7.58) as well as divorced ones and widows and widowers (8.80 and 8.82 respectively). The respondents who
were single had the worst results (average of 10.12) [2].
The married people (average of 6.86) as well as widows
and widowers (average of 6.90) had the highest functional ability in the area of daily living activities. The
divorced people had the worst results here (average of
7.73). The social behaviour assessment showed that the
married people (average of 10.15) as well as widows and
widowers (average of 10.59) had the highest functional
ability. The divorced ones had the worst results here
(average of 12.26). In terms of the area of mood and
emotions, the married people had the best results (average of 8.60). Similar results were obtained by the widows and widowers as well as divorced ones (10.22 and
10.73 respectively). In the area of destructive/disturbing
behaviour, the married people as well as widows and widowers had the highest functional ability (8.50 and 8.95
respectively). The divorced people and single ones had
worse results (9.60 and 10.25 respectively). This analysis revealed a statistically significant correlation (p <
0.05) between the patients’ NOSGER assessment and
their marital status. However, no statistically significant
correlation (p > 0.05) was noted between the elderly people’s NOSGER assessment and their education [2].
Some NOSGER assessment was also done among 150
patients aged 65 and above who were hospitalised in
four internal medicine wards in Lublin. The average score was 57.23 out of 150 points. The analysis showed a
significant correlation between the NOSGER functional
ability assessment and the elderly people’s age, except
for the area of emotions and mood. The surveyed men
aged 65 and above functioned in a significantly better
way in terms of daily living activities than the women
did. The surveyed people with primary and vocational
education had a significantly worse functional ability in
almost all of the NOSGER areas as compared to the people with higher and secondary education. The statistical analysis showed significant differences in the functional ability assessment in the areas of memory, daily
living activities, social behaviour, instrumental daily living activities, emotions and mood as well as the general
NOSGER assessment. No significant differences were
noted in terms of the destructive behaviour assessment.
The widows and widowers as well as single people had
a significantly worse functional ability than the married
ones. The analysis showed significant differences between the groups in terms of all of the NOSGER areas
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except for the area of destructive behaviour. Also, the
analysis revealed that the people who suffered from one
disease had a better functional ability than those who
suffered from two or more diseases; significant differences were noted in the assessment of all the areas except
for the area of destructive behaviour. The differences in
the area of emotions and mood were close to the significance level [5,6].
Today, research into elderly people’s functional ability
is carried out on a large scale. There are numerous research and assessment tools which are being enhanced
in terms of the measuring methods. The obtained research results considerably influence the development of
geriatrics and can be used in everyday prevention and
therapeutic practice, including care of the elderly. This
research is also important in terms of shaping our social
policy to the benefit of elderly people [4,7-10].
Because of the unique nature of the process of ageing,
the assessment of elderly people’s functional ability needs to be multidimensional. It cannot be based on the surveyed people’s answers only, but it must also be based
on careful and detailed observation [1].
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Conclusions
1. The elderly people obtained the best results in the areas of daily living activities (ACŻ) and destructive,
disturbing and asocial behaviour (Z), while the worst
results were achieved by them in the areas of instrumental daily living activities (IACŻ) and social behaviour (S).
2. The elderly people’s health state assessed according
to the NOSGER depended in a statistically significant
way on their age, education, and health self-assessment.
3. The elderly people with primary and vocational education who had failed to assess their health state properly had poorer functional ability in the following areas: instrumental daily living activities, social behaviour, and mood and emotions.
Conflict of interest
None

References
1.

Adamus M, Banasiewicz J, Britmann J i wsp. Opieka nad zdrowym seniorem, W: Owczarek K, Łazarkiewicz
M.A, Pogoda na starość. Warszawa: Wolters Kluwer SA; 2015. ss.: 31-96.
2. Fidecki W, Wysokiński M, Sienkiewicz Z, Wrońska I, Kędziora-Kornatowska K, Kachaniuk H, Ślusarz R,
Burian J, Sienkiewicz Z. Ocena stanu fizycznego i psychospołecznego osób starszych z wykorzystaniem skali
NOSGER. Pielęg XXI w. 2013;4 (45):17-20.
3. Wysokiński M, Fidecki W. Ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów w podeszłym wieku. W: Cybulski M,
Krajewska-Kułak E. Opieka nad osobami starszymi. Warszawa: PZWL; 2016. ss.: 51-69.
4. Rajtar-Zembaty A, Rajtar-Zembaty J, Epa R, Starowicz-Filip A. Związek między funkcjonowaniem
poznawczym a sprawnością funkcjonalną u osób starszych. Geriatria. 2016;10:78-84.
5. Wysokiński M, Fidecki W, Gębala S. Ocena samodzielności osób starszych hospitalizowanych na oddziałach
internistycznych. Gerontol Pol. 2013; 21 (3): 89-97.
6. Muszlik M, Kędziora-Kornatowska K, Kornatowski T, Sury M, Kornatowski T. Ocena funkcjonalna
pacjentów w starszym wieku w odniesieniu do jakości życia w świetle kwestionariusza Oceny Funkcjonalnej
Przewlekle Chorych. Probl Hig Epidemiol. 2009;90(4):569-76.
7. Dubrowska H, Cynkier B, Preder M. Jakość życia osób starszych. W: Kostka T, Koziarska-Rościszewska M.
Choroby wieku podeszłego. Warszawa: PZWL; 2009. ss.: 173-176.
8. Walasik. L. Podeszły wiek jako czynnik ryzyka wielochorobowości. Innow w Prakt Diabetol. 17(1):71-5.
9. Grzelewska A. Styl życia i wsparcie społeczne. W: Worach-Kardas H. Starość w cyklu życia. Katowice:
Wydaw. Śląsk; 2015. ss.: 87-103.
10. Żak M. Rehabilitacja osób po 80 roku życia z zaburzeniami czynności życia codziennego. Gerontol Pol.
2005;13(3):200-5.

GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4

GERONTOLOGIA POLSKA 2017; 25: 248-253			

ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER
Zgłoszono 24.09.2017, zaakceptowano 12.10.2017

Virtual reality in cognitive interventions for older adults
and its application in the GRADYS training software
Wirtualna rzeczywistoœć w interwencjach poznawczych
skierowanych do osób starszych oraz jej zastosowanie
w oprogramowaniu treningowym GRADYS
Ludmiła Zając-Lamparska1, Monika Wiłkość-Dębczyńska1,
Kornelia Kędziora-Kornatowska2, Adam Wojciechowski3, Łukasz Warchoł1,
Paweł Izdebski1
1
2

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3

Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka

Abstract
In the era of aging societies, research into methods of cognitive rehabilitation in clinical populations and cognitive enhancement in healthy older adults has soared recently. The growing interest in this area has stimulated the development of
technologically advanced computerized training, and solutions based on virtual reality (VR) are emerging. In the article,
we discuss the opportunities for the use of VR in cognitive stimulation in older adults. Moreover, we present GRADYS
training software, which is a newly developed computerized VR-based cognitive training, which consists of separate game
scripts to stimulate four different cognitive domains: attention, memory, language, and visuospatial processing. The GRADYS software has been designed to work in the VR mode with the Oculus Rift. Considering current trends in cognitive
rehabilitation and the needs of aging societies, the VR-based software might become a valuable specialized aid utilized in
cognitive interventions in older adults. (Gerontol Pol 2017; 25: 248-253)
Key words: virtual reality, cognitive aging, dementia, mild cognitive impairment, cognitive training.
Streszczenie
W dobie starzenia się społeczeństw rośnie liczba badań nad metodami rehabilitacji poznawczej w populacjach klinicznych
i usprawnienia poznawczego wśród zdrowych osób starszych. Wzrost zainteresowania tym zagadnieniem stymuluje obserwowany rozwój zaawansowanych technologicznie skomputeryzowanych aplikacji treningowych oraz rozwiązań bazujących na wirtualnej rzeczywistości (VR). W artykule omawiamy możliwości wykorzystania VR do stymulacji poznawczej
osób starszych. Ponadto prezentujemy oprogramowanie treningowe GRADYS, które jest nowym skomputeryzowanym i bazującym na VR treningiem poznawczym złożonym z niezależnych gier stymulujących cztery różne funkcje poznawcze: uwagę, pamięć, funkcje językowe i funkcje wzrokowo-przestrzenne. Środowisko VR w oprogramowaniu GRADYS jest prezentowane użytkownikowi za pomocą urządzenia Oculus Rift. Biorąc pod uwagę współczesne trendy w rehabilitacji poznawczej
oraz potrzeby starzejących się społeczeństw, oprogramowanie bazujące na VR może stać się cenną specjalistyczną pomocą
wykorzystywaną w interwencjach poznawczych u osób starszych. (Gerontol Pol 2017; 25: 248-253)
Słowa kluczowe: wirtualna rzeczywistość, poznawcze starzenie się, otępienie, łagodne zaburzenia poznawcze, trening
funkcji poznawczych

Introduction
In the last decade, neuroscientists have begun to embrace cognitive therapy based on virtual reality (VR)

[1-3] in order to aid people with different types of disorders. The use of VR in cognitive interventions is a new
area of growing interest in cognitive psychology and
neuropsychology as it enables neuroscientists to create
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situations which resemble real life, but with experimental control. Thanks to VR equipment, participants can
carry out cognitive and sensorimotor activities in an artificial world and have a feeling of immersion [4].
So far VR has been applied mostly for neuropsychological diagnosis and rehabilitation in several patient groups. There have been studies on intellectual disabilities
[5]; autism spectrum disorder [6]; brain damage [3]; focal epilepsy [2]; anxiety disorders [7]; pain remediation
[8]; and stroke recovery [9].
Older adults constitute an important target group of
VR technology due to cognitive aging [10]. As the human brain and cognition change across the life span,
such interventions might be especially applicable in
aging populations.

Aging, cognitive decline and cognitive
interventions for older adults
There is no general agreement on the definition of “the
old age”. However, it is often assumed that it starts with
60 or 65 years of age [11]. According to the United Nations, the cut-off point for older population is 60 years of
age [12].
Cognitive disorders, such as dementia and mild cognitive impairment (MCI), are major causes of disability and dependency in older age. With life expectancy
increasing, prevalence and incidence projections indicate
that the number of people with dementia will continue
to increase. According to the World Health Organization
[13], the number of people with dementia worldwide in
2010 was estimated at 35.6 million and is projected to
nearly double every 20 years. A review of prevalence
studies that recruited participants at 60 years and older
revealed that the prevalence estimates of MCI ranged
from 16% to 20% for the majority of the reviewed studies [14]. Moreover, a certain degree of cognitive decline is also observed in normal aging, especially within
some aspects of memory, and attention, processing speed, executive function and reasoning [10,15]. In conclusion, the spectrum of cognitive decline ranges from normal cognitive aging to dementia.
There have been various types of cognitive interventions used in older adults so far. Cognitive training, cognitive rehabilitation, and cognitive stimulation are the
most popular approaches [16]. According to a systematic review by Martin et al. [17], cognition-based interventions for healthy people and people with MCI have
little effectiveness. Although such interventions lead to
performance gains, the effects could not be attributed to
cognitive training, because the observed improvements
did not exceed the improvement in active control con-
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ditions. On the other hand, Tardif and Simard [18], in
their review on the efficacy of 14 cognitive intervention
programs administered to healthy older adults, observed
improvement on at least one measure in each study they
examined. Moreover, a meta-analysis of 49 researches
on the effectiveness of executive control and working
memory training indicated not only a significant improvement of performance in training tasks but also nearand far-transfer effects [19].

Possibilities of the use of virtual reality in
cognitive interventions for older adults
So far computer technology has advanced, VR has
mostly been used to assess cognition in older adults.
There have been studies showing the usability and validity of VR for the purposes of cognitive assessment in
older adults [20-22]. In memory research, VR has been
used to investigate spatial memory [23] and episodic
memory [21]. Moreover, the study by Lesk et al. [24]
showed its usefulness for the detection of cognitive decline. With the use of a VR-based simulation designed
to assess visuospatial memory, the authors were able to
correctly differentiate between healthy older participants
and those with MCI.
In addition to the use of VR in cognitive assessment,
in older adults this technology may be used also for
training and rehabilitation purposes. Various VR applications today address cognitive training in MCI. They
mostly focus on navigation skills, cognitive functionality and other instrumental activities of daily living [25].
VR has also been used for training of everyday activities
in patients with Alzheimer’s disease. Foloppe et al. [26]
have developed a dual-modal VR platform for training
everyday cooking activities in AD patients. They concluded that their findings (only one participant was involved) provided preliminary support for the value of this
method for improving cooking activities in Alzheimer’s
disease. There are still few studies on the effectiveness
of cognitive training with the use of VR and researchers
are encouraged to pursue this direction [1].
In view of the limited number of studies on the use of
VR in cognitive training, certain premises on its effectiveness derive from research on other forms of computerized cognitive training. A meta-analysis on the
effectiveness of cognitive training with the use of new
technology indicates that such training is at least equally effective or even more effective when compared to a
traditional training conducted in a laboratory setting with
non-computerized methods [27]. However, most of the
studies included in this meta-analysis did not include
VR-based training methods (the criterion was the comGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4
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puterized nature of the intervention) and were conducted
only in healthy individuals. In turn, a systematic review
of the effects of cognitive training and rehabilitation in
patients with Alzheimer’s disease and vascular dementia
revealed a lack of sufficient evidence for the effectiveness of these interventions [28]. However, in this review
different forms of intervention were taken into account,
including non-computerized ones. Moreover, none of
the analyzed intervention used VR.
Going further, in clinical neuropsychology, the generalization of performance from laboratory and clinical situations to relatively everyday life context [29] is an important issue. By providing individuals with immersive
naturalistic stimuli that mimic real life, ecological validity of the experimental environment may be increased.
There are research findings suggesting that cognitive training related to every-day activity increases the possibility of greater progress [30]. Whereas, when it comes to
the use of VR, it is assumed that the psychological experience of “presence” induced by virtual environment boosts learning process and makes it easier to transfer practice effects onto a more general functioning [31].
Finally, it is important to keep the user motivated to
actively engage in training. The category of intervention
referred to as “a serious game” serves this purpose. The
expression “a serious game” was used long before the
diffusion of computer technology, in 1970s by Clark Abt
[32]. According to a contemporary definition by B. P.
Bergeron “a serious game” means an “interactive computer application, with or without significant hardware
component, that has a challenging goal, is fun to play
and engaging, incorporates some scoring mechanism,
and supplies the user with skills, knowledge or attitudes
useful in reality” [33]. So far, serious games have been
used in a wide range of fields, e.g. healthcare, education
and training, communication, politics and defence [34].
Thanks to providing a balanced combination between
challenge and learning, a serious game allows to maintain the interest and motivation of the user, creating a perfect framework for the cognitive training for older adults
[35].
Although VR provides new capabilities in the area of
cognitive enhancement in older adults, so far very few
programs have been developed to influence the cognitive functioning of older people using this technology.

GRADYS software: a cognitive training
with virtual reality elements for cognitive
enhancement in older adults
The GRADYS software allows to conduct an intensive cognitive training for people over 60 years of age
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4

without cognitive impairment and those with MCI to
mild dementia. GRADYS scenarios were planned to
simulate situations with the necessary degree of experimental control over key variables. A VR-based cognitive training by ensuring a rich interactive multimodal
environment can provide its users with experience that
is closer to every-day living than standard computer interfaces or a paper-and-pencil training. It may give participants a feeling of immersion. Moreover, the GRADYS
training is a serious game. Tasks are not separated from
each other but combined into a mimicry of everyday life.
Other “gamification” elements include: transitioning to
the next level of difficulty, tracking results in a given
session, improving them in subsequent training sessions,
and comparing results with other users of the software.
The development of the scenarios of cognitive tasks for
GRADYS was attended by a team of specialists working
with older adults: psychologists, physicians, physiotherapists and volunteers. All scenarios mimic everyday life
situations, often encountered in the Polish society, preserving their neutral worldview.

Training settings and procedure
 Cognitive domains: There are separate game scripts
for four different cognitive domains: attention, memory, language, and visuospatial processing. Each cognitive domain has its own gameplay, composed of
several tasks involving the same cognitive function
and forming a coherent storyline inspired by everyday life. The player can engage in a training of various cognitive domains in any order and any number
of times. The software includes a tutorial. It is used to
learn how to play the game and how to use the Oculus
and the control pad.
 Location versions of the game: For each cognitive domain two versions of game scripts have been developed, differing with regard to the environment they
depict: in one, the game takes place at home and in
the other, out of home. The apartment utilized in the 4
home scripts is the same environment. However, depending on the task, the script takes place in different
locations of the apartment (e.g. at a kitchen table, at
the front door, in the bathroom). Environments out of
home differ from each other and include such places
as: a street, a market square, a railway station, and
others.
 Difficulty levels: For each module, three difficulty
levels have been designed. The structure and logic of
the tasks, however, are analogical across all difficulty
levels. The difficulty level is increased by raising the
cognitive demands on the particular domain the script
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focuses on, e.g. a higher number of elements to memorize in the memory module, a higher number of distractors and their similarity to the target in the attention module, an increased visuospatial complexity of
objects in the visuospatial module, and an increased
syntax complexity and vocabulary difficulty in the
language module. It is recommended to begin always
with the easiest level. The player moves to a higher
level having reached 75% accuracy. In the case of
accuracy falling below 50%, the player returns to a
lower level of the game. Regardless of these rules, the
player can choose any level of difficulty manually returning to the launch menu.
 Control settings: The game can be controlled with
the Oculus Rift and a control pad or with a computer
keyboard and a mouse. However, it is strongly recommended to use the Oculus variant because only
this device allows the player to immerse in a threedimensional VR. The VR headset supports head
movements with 6 degrees of freedom (unconstrained
rotation and head positioning limited by wires). The
control pad provides older adults with an ergonomic
interface, preventing improper selection, and a limited number of action triggers, which together considerably simplify interface mastering. In addition, it is
possible to select handedness.
 Communication: During gameplay, all communications with the player are simultaneously displayed on
the screen and read for the player by a narrator. At the
end of each task, and sometimes after performing a
single action in the task, depending on the game, the
player is given both audio and visual feedback. The
player is familiarised with all feedback sounds and
symbols in the tutorial. After finishing a single gameplay (e.g. attention module at home), accuracy and
response time feedback is displayed on the screen,
which contains the following information: (a) mean
accuracy percentage (recommended as the criterion
for difficulty selection in the next session); (b) accuracy percentage for each task; (c) error number for each
task; (d) response time for each task.
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task the user is transferred automatically to a subsequent
task location with an initial preferred view direction. The
smoothness and speed of the movement was empirically
adjusted to the size of the environment and tested among
users (compromise between the navigation dynamics
and the VR sickness effect). The whole system was implemented with the Unity Pro 5.0 game engine with built-in drivers for external controllers.

Discussion
Cognitive ability has a particular significance for the
quality of one’s functioning in the society and subjective quality of life. A high level of cognitive functioning
is one of the factors that underlie successful aging [36].
In this context, maintenance of a relatively high level of
cognitive functioning, both in healthy older adults, as
well as in those with dementia, is a priority. There is a
growing need for ecologically valid methods that may
enhance cognitive and everyday functioning in late adulthood. One of possible answers to this need may be the
use of VR in cognitive interventions for older adults.
The GRADYS software we propose fills two gaps
in research on the potential for the VR use in cognitive
training in persons over 60 years of age. The first is the
focus of existing research and training tools only on the
older adults, who reveal cognitive deficits. There are no
VR tools developed for prevention in older population
without deficits. GRADYS is intended to be used as a
preventive or rehabilitation tool in both groups. Secondly a possible consequence of designing tools only for
people with cognitive disorders results in their orientation to teach specific everyday life activities. In the
GRADYS software, VR is used for more general cognitive stimulation, oriented more on cognitive processes
THAN on algorithms. What is important, our VR-based
training is a proposal of cognitive intervention that uses
new technologies and solutions to enable cognitive stimulation in more environmentally-friendly conditions
(through VR environment and everyday-life-like tasks)
and maintain engagement and motivation (thanks to the
“serious game” convention).

Technological aspects
Respecting the lack of immersive environment experience among presumed users, the Oculus Rift DK2 was
selected for visualization with an initial preferred view
direction and an unconstrained freedom of environment
detail acquisition - unconstrained head positioning, whereas the XBox 6DOF game pad as a supporting controller. The proposed digital camera navigation was designed as a semiautomatic mode: after completing each

Conclusions
In conclusion, there is a need of developing effective
yet appealing forms of cognitive intervention for older
adults, not only in terms of rehabilitation but also prevention of cognitive decline. Although there is a rapid
growth in the use of VR solutions among researchers,
and some supporting results have been acquired, we
GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4
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still remain far from a widespread implementation. Since VR systems are constantly dynamicly changing (they
are becoming smaller, more mobile, cheaper, and more
adaptable), our program may offer even more optimized
specialistic aid for cognitive training.
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Społeczne uwarunkowania jakoœci życia osób
starszych u kresu życia1
Social determinants of the quality of life in older
people at the end of life
Beata Tobiasz-Adamczyk
Zakład Socjologii Medycyny, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Collegium Medicum,
Uniwersytet Jagielloński

Streszczenie
Wbrew stereotypowym przekonaniom ocena jakości życia przez osoby starsze znajdujące się w ostatniej fazie życia nie
jest zawsze zła, wiele osób starszych wskazuje, że znalezienie celu i sensu życia w tym okresie jest czynnikiem pozytywnie
oddziaływującym, a prowadzone badania dowodzą, że nawet w przypadku bardzo złej kondycji fizycznej, ocena stanu psychicznego tylko nieznacznie się pogarsza. Na jakość życia osób starszych u kresu życia znacząco wpływa miejsce ich pobytu (własny dom – instytucja). Liczne badania oparte na opiniach osób starszych pokazują argumenty przemawiające za
preferowaniem zakończenia życia w środowisku domowym. Jakość życia osób starszych przebywających w różnego typu
instytucjach w znacznym stopniu jest uwarunkowana postawami personelu medycznego i opiekuńczego. Badanie przeprowadzone wśród rodzin zmarłych osób starszych pokazują, że nie zawsze oczekiwania osób umierających były spełnione,
a sposób ich traktowania przez personel w ostatnim okresie życia nie był dla nich i ich rodzin satysfakcjonujący. (Gerontol
Pol 2017; 25: 254-260)
Słowa kluczowe: jakość życia u kresu życia, determinanty społeczne, preferowane miejsce zakończenia życia
Abstract
Despite stereotypical believes, the assessment of the quality of life by old people at the end of their lives is not always poor.
Many older adults claimed that finding the purpose of life and the sense of life in this period gives them an opportunity to
enjoy their lives and express a positive assessment of own quality of life. Studies that were performed showed that even if
the physical dimension was evaluated poorly, the psychological well-being remained relatively good. The quality of life in
the older people at the end of life is strongly influenced by the place of residence (own home vs an institution – like a residential or nursing home). Well documented data confirm that older people prefer own home as a place to end the life.
Quality of life in older residents of different forms of institutions is significantly influenced by attitudes to older pensioners
presented by medical and care staff. Studies performed among families of dead people showed that expectations presented
by dying persons were not always taken into account and the way of their treatment in the last period of their lives did not
satisfied older people and their families. (Gerontol Pol 2017; 25: 254-260)
Key words: quality of life at the end of life, social determinants, preferences for the place of death

Rozważania na temat jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia osób starszych, znajdujących się
w ostatnim stadium życia są tematem trudnym, złożonym i wymagającym weryfikacji głównych założeń, na
których zbudowana została w latach 70. XX wieku ta
koncepcja. W klasycznej koncepcji jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia pojawia się przede wszystkim nie tylko ocena różnych wymiarów życia, zmienionych pod wpływem procesu starzenia się, choroby lub

niepełnosprawności, ale przede wszystkim oczekiwanie całkowitego lub częściowego powrotu do zdrowia
i funkcjonowania społecznego. To oczekiwanie niesie za
sobą nadzieję na przyszłość, bliżej nieokreśloną w wymiarze czasowym; w sytuacji znalezienia się u schyłku
życia nadzieja na poprawę zdrowia i funkcjonowania
zwykle jest nikła, a czas dany na ocenę jakości życia
często bardzo ograniczony.
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Jakość życia osób starszych jest pojęciem wielowymiarowym, oznaczającym komfort fizyczny, psychologiczny dobrostan, utrzymywanie relacji społecznych,
poczucie, że jest się traktowanym przez innych z szacunkiem i godnością oraz okazywanie przez otoczenie
solidarności, a także więzi z osobami starszymi i identyfikację ewentualnych zagrożeń. Katz i Gurland (1991)
[1] zwracają uwagę na holistyczne ujęcie jakości życia
łączące poszczególne jej wymiary, tj. umysł, ciało i duszę osób starszych.
Pojawiły się rożne propozycje, jak wielowymiarowo
oceniać jakość życia osób starszych z perspektywy zdrowia fizycznego, stanu psychologicznego i funkcjonalnego, oraz partycypacji w życiu rodziny i w szerszym
środowisku [2,3].
Lawton M.P (1991) [4] wśród wymiarów jakości życia osób starszych wyróżnia: kompetencje behawioralne, w tym zdolność dokonywania subiektywnych ocen,
relacje ze środowiskiem w wymiarze obiektywnym, tj.
kontakty społeczne i kontakty środowiskowe oraz subiektywną percepcję tych relacji. Do innych znaczących
wymiarów zalicza psychologiczny well-being (dobrostan), oraz wymiar czasowy – refleksję nad przeszłością
(bilans życia), oczekiwania dotyczące przyszłości, ocenę
teraźniejszości.
Według innej koncepcji ocena jakości życia u jego
schyłku zależy od poczucia pełnego spełnienia w różnych wymiarach życia, dalej odczuwanej zdolności do
„normalnego” życia, zadowolenia z życia, poczucia
szczęścia, możliwości społecznego funkcjonowania
i psychologicznego dobrostanu [5].
Same osoby starsze wyróżniają kilkanaście wymiarów
jakości życia, przypisując znaczenie takim aspektom
jak: zdrowie fizyczne, podtrzymywanie zwykłej aktywności, partycypację społeczną, aktywność seksualną,
psychologiczny dobrostan, stres, ból i dyskomfort, energię, zmęczenie, sen, poczucie własnej wartości, funkcje
poznawcze, sens życia, percepcję stanu zdrowia, satysfakcję z życia [6].
Szukając punktu odniesienia dla oceny jakości życia
przez osoby u kresu życia, wiele badań dowodzi szczególnego znaczenia przypisywanego odnalezieniu celu
życia w tym okresie. Często oceny dokonywane przez
odchodzące osoby starsze są odbiciem i odzwierciedleniem doświadczeń z uprzednich okresów życia, stąd ich
podstawą jest sięganie do autobiografii, doświadczeń życiowych, konfrontacja z celami, które zamierzano w życiu osiągnąć. Powszechnie uważa się, że wiek starszy
wiąże się z obniżeniem aspiracji i celów życiowych lub
z ogólnym przeformułowaniem celów po przejściu na
emeryturę, stresującymi wydarzeniami życiowymi związanymi z utratą znaczących relacji i więzi społecznych

255

(odchodzenie bliskich lub znanych osób), poczuciem
osamotnienia [7].
Bez względu na etap starości, wyznaczony cel daje
szansę na odnalezienie sensu życia, utwierdzanie się
w przekonaniu, że życie nadal jest wartością; sens życia może oznaczać czynienie dobra dla innych, poczucie
bycia potrzebnym, kochanym i cenionym przez innych;
wymienione tu cele przypisywane życiu pozytywnie
wpływają na ocenę jakości życia. Również pozytywna
ocena „bilansu życia”, na podstawie dotychczasowych
doświadczeń i przeżyć warunkuje lepszą jakość życia
u jego schyłku. Natomiast negatywnie na jakość życia
w tym okresie wpływa brak celów życiowych, poczucie
zmęczenia, znużenia, utrata nadziei, depresja, utrata woli
życia.
Wg WHO szczególne znaczenie (1997 r.) ma ocena
jakości życia chorych z demencją, zależna od zintegrowania funkcji poznawczych z aktywnością dnia codziennego, oraz z interakcjami społecznymi i psychologicznym dobrym samopoczuciem [8]. Badania nad jakością
życia tej grupy osób starszych pozwalają ocenić efekty
stosowanej terapii (psychofarmakologicznej lub niefarmakologicznej), interwencji nastawionych na wzmacnianie zdrowia i aktywności społecznej, interwencji środowiskowej nastawionej na wspieranie chorych (centra
dziennego pobytu, pobyt w instytucjach długoterminowych), w zależności od deficytów w pamięci, zdolności
wyrażania myśli, formułowania ocen.
Jakość życia najstarszych osób (powyżej 85 roku życia) z dolegliwościami bólowymi, będącymi następstwem stanów po udarach, osteoporozy, ale także pojawiających się wraz z procesem starzenia oznacza
zwiększające się wraz z wiekiem dolegliwości bólowe
zwykle obiektywnie pogarszajce jakość życia na skutek doświadczania bólu; niemniej subiektywne oceny są
zróżnicowane [9].
Badania pokazują, że według subiektywnej oceny nie
wszystkie osoby w zaawansowanym starszym wieku
potwierdzają gorszą jakość życia. Badania Covinsky’ego przeprowadzone w grupie 439 osób w wieku 80-101
lat wykazały, że 51% badanych pozytywnie oceniało jakość życia pomimo obniżania się wraz z wiekiem wymiaru zdrowia fizycznego, niemniej ocena samopoczucia psychicznego ulegała tylko nieznacznej zmianie lub
nie zmieniała się. Zaawansowane wiekiem osoby starsze
cierpiące na dolegliwość bólowe uskarżały się na trudności w poruszaniu się, przemieszczaniu się, na zmęczenie, problemy ze snem, miały depresję lub nastroje depresyjne. Szczególnie niższą jakość życia potwierdzały
kobiety z objawami bólowymi w porównaniu do mężczyzn [10].
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Pytanie, czy system opieki jest w stanie sprostać potrzebom osób w zaawansowanym wieku cierpiącym na
choroby przewlekłe lub niepełnosprawnym, w znacznym stopniu zależy od czasu trwania choroby/niepełnosprawności i kosztów opieki medycznej. Prowadzone
porównania stanu obecnego z obserwacjami z przeszłości wskazują na istotne zmiany, jakie odnotowuje
się w odniesieniu do czasu trwania choroby i niepełnosprawności (trwającej obecnie w latach, a dawniej
w dniach lub miesiącach). Zmianie uległo także miejsce
śmierci - obecnie najczęściej ma ona miejsce w szpitalu
(instytucji), natomiast dawniej większość zgonów następowała w domu; wydłużył się również proces umierania, związany z czasem odchodzenia, czas umierania
wynosi obecnie 2 lata. Obecnie większość kosztów opieki medycznej jest pokrywana przez system opieki zdrowotnej, w przeszłości rodzina ponosiła koszty związane
z opieką [11]. Z perspektywy oceny jakości życia ważnym jest śledzenie trajektorii procesu umierania w poszczególnych chorobach, gdyż przebiegają one w sposób
zróżnicowany. Wraz z wydłużeniem się długości życia
będącej efektem lepszej opieki paliatywnej ostatni rok
życia przeżywany jest zwykle w złym stanie zdrowia,
co jest konsekwencją wydłużenia się procesu umierania
i odchodzenia.

Uwarunkowania instytucjonalne jakości
życia w ostatnim jego okresie
Punktem odniesienia dla rozpatrywania jakości życia u jego schyłku staje się poszukiwanie odpowiedzi
na pytanie odnoszące się do wymiaru instytucjonalnego i systemowego, przede wszystkim o rolę instytucji
medycznych i opiekuńczych w zapewnieniu nie tylko
wszechstronnego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa,
ale udzielania niezbędnej pomocy w walce z bólem,
a także z innymi uciążliwościami lub zaburzeniami tak
w zdrowiu, fizycznym jak i psychicznym. Równie istotnym staje się – szczególnie w sytuacji niekorzystnych
rokowań – postrzeganie przez osoby starsze swej relacji
z najbliższymi lub z innymi uczestnikami sieci, do których w przeszłości lub obecnie nadal one należą. Ma to
szczególne znaczenie dla dalszego poczucia łączących
ich więzi i poczucia przynależności, a także z perspektywy wymiaru duchowo-spirytualnego, tj. postaw wobec
umierania i śmierci.
W poszukiwaniu optymalnej opieki nad osobami
w zaawansowanym wieku starszym, wymagających
opieki instytucjonalnej, odwoływano się do różnych
modeli, przyjmując trzy wymiary: jakość opieki, jakość życia i rozwiązania związane z polityką społeczną
[12]. Według Kahana i wsp. (2011) [12] w modelu meGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4

dycznym ujmującym chorobę jako rolę (Parsons 1951),
głównym celem opieki było zapewnienie fizycznej, instrumentalnej pomocy i bezpieczeństwa pacjenta. Osoba starsza była identyfikowana z rolą „pacjenta”, ale
równocześnie z tej pozycji dokonywała oceny doświadczanej opieki. W modelach odwołujących się zarówno
do analizy instytucjonalnej (Total Institution, Goffman
1961; Sommer i Osmond 1961), jak i do modelu zależności (Langer 1975; Baltes 1980), opieka oceniana była
z poziomu instytucji poprzez stworzony system zależności i kontroli. Pacjent niejednokrotnie doznawał upokorzeń oraz poczucia utraty tożsamości i prywatności,
a z perspektywy osoby starszej stan ten oznaczał niemożność kontrolowania własnego życia i utratę nadziei.
W wyniku krytyki tak rozumianej opieki nastąpiły gwałtowne zmiany kulturowe i systemowe, polegające na
procesie „humanizowania” opieki w instytucjach świadczących usługi dla osób najstarszych. W modelu ekologicznym opartym na koncepcji stresu (Schooler 1982),
odwołującym się do zagrożeń i ryzyka, zwracano uwagę
na zaburzenia w zdrowiu i dobrym samopoczuciu, koncentrując się na redukcji stresów, a przede wszystkim na
wspieraniu strategii ich pokonywania oraz wzmacnianiu różnych form wsparcia społecznego. Model nastawiony na adaptację (Lawton 1982) koncentrował się na
zdolności pensjonariusza do adaptacji do instytucji pod
wpływem oddziaływania środowiska. Szczególną rolę
przypisywano wsparciu środowiskowemu (gotowości
współdziałania), poprzez programy podnoszące kompetencje. W modelu społecznego konstruktu dnia codziennego (Clark i Anderson 1967) analizowano „jasne i ciemne strony opieki” w sytuacji obniżenia zdolności do codziennego funkcjonowania oraz cierpienia
pacjenta, wynikających z negatywnych zmian w jego
identyfikacji, np. zerwanych relacji i więzi społecznych, oraz dokonywania oceny życia z perspektywy
indywidualnych osiągnięć. Model ekonomiczno-polityczny skupiający się na strukturze dominacji (Estes
1979) nastawiony był na formalizację opieki, jak również na związane z tym zagrożenia w postaci wykorzystywania przez zespół swej władzy nad pacjentem i ryzyko przemocy lub zaniedbań. W konsekwencji analizowano stopień zranienia i wyalienowania osób starszych
z różnych układów społecznych. W modelu konsumenckim jasno zostały określone prawa pacjenta i współudział rodziny w opiece, a celem tego modelu było
wzmacnianie umiejętności sprawowania opieki [12].
Próbując znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące
poszczególnych aspektów „końcowej fazy życia”, od
lat 90. XX w. podejmowanych było wiele rozważań na
temat skuteczności opieki nad osobami w ostatnim stadium życia, w których aspekty wzajemnej komunikacji
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odgrywają istotną rolę. Proces uzgodnienia z pacjentem
lub jego rodziną, a także z innymi „znaczącymi” dla pacjenta osobami, planu przyszłej terapii i postępowania
przede wszystkim powinien być nastawiony na dialog
z pacjentem, pozwalający rozeznać i sprawdzić, czy pacjent rozumie swój stan zdrowia, etap choroby, możliwości leczenia, szansę podtrzymania życia. Temu celowi
powinno służyć poznanie i zrozumienie przekonań, wierzeń, a także oczekiwań i życzeń pacjenta, związanych
z jakością oferowanej opieki. Barierą utrudniającą prowadzenie tak rozumianej komunikacji może być brak
kompetencji personelu lekarskiego lub opiekuńczego,
wynikający z nieprzygotowania merytorycznego, nie
pozwalającego na zaspokojenie psychospołecznych potrzeb osób starszych, szczególnie nierokujących podtrzymania życia.
Zalecenia dla personelu medycznego lub opiekuńczego zmierzają do zindywidualizowania podejścia do
osób starszych i ich potrzeb, określenia i docenienia
wagi odmienności każdego z pacjentów, wynikających
nie tylko ze stanu zdrowia, rodzaju choroby przewlekłej, niepełnosprawności, ograniczeń funkcjonalnych,
czy zaburzeń funkcji poznawczych. W tym zindywidualizowanym podejściu szczególnego znaczenia nabierają szerokie uwarunkowania społeczno-kulturowe,
ściśle związane z wiekiem, płcią, a także z wykształceniem oraz takimi zasobami jak rodzaj ubezpieczenia
zdrowotnego (w tym rodziny), zabezpieczenia finansowego (zasoby materialne), z zasobami psychologicznymi w postaci wypracowanej strategii radzenia sobie ze
stresem oraz z zasobami społecznymi w postaci utrzymywania relacji rodzinnych, z przyjaciółmi, z sąsiadami
itd., a także z miejscem pobytu osoby starszej, poddanej opiece długoterminowej. Szczególnie ważne są odmienne uwarunkowania opieki w zależności od sytuacji
psycho-społecznej pacjenta jako pensjonariusza domu
opieki dla osób przewlekle chorych (ZOL), domu opieki społecznej, hospicjum w porównaniu do oferowanej
opieki środowiskowej, a przede wszystkim nieformalnej
w miejscu zamieszkania, tj. we własnym domu [13].
Nowe podejście do opieki długoterminowej zwraca
uwagę na kontekst środowiskowy, przede wszystkim
związany z systemem jej finansowania, a także z zasadami zatrudnienia personelu medyczno-opiekuńczego.
Te uwarunkowania istotnie wpływają na jakość opieki, decydując nie tylko o kompetencjach zawodowych
opiekunów formalnych, ale także o właściwym doborze
osób sprawujących opiekę. Innym niezwykle ważnym
aspektem jest zapewnienie osobom w ostatnim stadium
życia relacji ze środowiskiem zewnętrznym, wspieranie niezależności i autonomii w podejmowaniu decyzji,
udzielanie wsparcia emocjonalnego, poszukiwanie no-
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wych rozwiązań terapeutycznych i psychoterapeutycznych, uwzględnienie preferencji rezydenta, traktowanie
osób starszych z poszanowaniem ich godności. Uwarunkowania te można traktować jako istotne wyznaczniki
jakość życia osób starszych przebywających w różnych
formach instytucji [12].

Jakość życia w domach opieki dla osób
starszych
Opieka u kresu życia obok zapewnienia realizacji podstawowych codziennych potrzeb ma na celu realizację
strategii nastawionej na pokonywanie bólu i walkę z depresją. Ocena jakości życia w domach opieki jest zależna od możliwości wyboru sposobu spędzania wolnego
czasu, możliwości wyboru sposobu leczenia, respektowania przez personel indywidualnych potrzeb i oczekiwań rezydentów. Personel sprawujący opiekę w instytucji powinien rozumieć, że na jakość życia pensjonariuszy składa się poczucie autonomii, prywatności, indywidualności, bezpieczeństwa, poczucie komfortu, umożliwienie kontaktów międzyludzkich, aktywność dnia
codziennego (zależna od możliwości funkcjonalnych,
tj. bycia niezależnym w czynnościach fizycznych i prezentowania dobrej kondycji psychicznej) oraz duchowy
dobrostan. Na jakość życia pacjentów przebywających
w domach opieki, postrzeganych z pozycji zależności
i dewaluacyjnej formy życia, wpływają takie uwarunkowania, jak reguły obowiązujące w instytucji, tj. rygor,
rutyna dnia codziennego, brak prywatności, a także mała
liczba personelu lub źle przygotowany personel [14,15].
Rola domu opieki w podnoszeniu jakości życia pensjonariuszy polega nie tylko na dbaniu o stan zdrowia
pensjonariuszy (poprawa, utrzymanie zdrowia), ale także na trosce o relacje społeczne, przede wszystkim relacje z rodziną, wsparcie ze strony rodziny, budowanie
relacji i współpracy personelu z rodziną poprzez informowanie o stanie pensjonariusza. Do zadań tych należy również troska o dobrostan psychiczny (poczucie
bezpieczeństwa, stabilność, życzliwość otoczenia) oraz
unikanie izolacji od otoczenia [16]. Dobra jakość opieki, monitorowanie stanu zdrowia pensjonariuszy, polepszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, długoterminowa opieka przedłużająca życie to wyznaczniki
polepszające jakość życia pensjonariuszy i stanowiące
wyzwanie przed instytucjami opiekuńczymi. Jeśli są
spełniane, zmierzają do zmieniania obrazu tych instytucji stereotypowo postrzeganych jako miejsce związane
ze stygmatyzacją na miejsce otwarte na świat i zapewniające dobrą jakość życia pomimo niesprzyjających
uwarunkowań. Badania nad jakością życia pensjonariuszy domów opieki wskazują na kierunek zmian w chaGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4
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rakterze takich instytucji (walkę z totalnym charakterem
tych instytucji) na rzecz małych, rodzinnych domów
opieki, zapewniających wsparcie umierającym rezydentom. Polepszenie jakości życia w instytucjach zależy od
podnoszenia jakości opieki, usług opiekuńczych, stwarzania dobrych warunków do zamieszkania „na zawsze”,
tj. do końca życia, rozumienia sfery psychospołecznych
doznań pensjonariuszy, tj. lęku przed bólem, obaw przed
zakończeniem życia, lęku przed samym aktem śmierci
(co jest po przejściu na „drugą stronę”), lęku przed niemożnością kontrolowania faktu śmierci, tj. kiedy i gdzie
może ona nastąpić.

Preferowane miejsce pobytu u kresu życia
Prowadzone badania zmierzają do ustalenia preferowanego przez osoby starsze sposobu spędzania ostatniego roku życia, a ich wyniki potwierdzają negowanie
wyboru instytucji nastawionych na opiekę paliatywną,
a wskazywanie przede wszystkim na własny dom jako
miejsce, gdzie się chce przebywać i zakończyć życie [17]. Preferencje, aby ostatni okres życia spędzać
w domu, najlepiej z bliskimi, oznaczają zwykle konieczność sprawowania opieki nad osobą starszą przez
członków rodziny. Wejście w rolę opiekunów nieformalnych wiąże się niejednokrotnie z organizowaniem
opieki na zasadach „szpital w domu”, aż do momentu
konieczności zapewnienia specjalistycznej medycznej
interwencji [18]. Nieformalna pomoc w ostatnim okresie
życia wpływa na jakość życia członków rodziny, udzielających tej pomocy; w znacznym stopniu jest również
zależna od relacji pomiędzy nieformalnymi/rodzinnymi opiekunami a formalnymi opiekunami, szczególnie
w odniesieniu do możliwości otrzymania wsparcia instytucjonalnego [19,20].
Według opinii osób starszych, „własny dom” to idealne miejsce na dokończenia życia. Symboliczne znaczenie „domu” oznacza nie tylko fizyczne miejsce, ale
przede wszystkim obecność osób bliskich (kochanych),
a opieka ze strony członków rodziny postrzegana jest
jako wyraz miłości, co przeciwstawiane jest opiece formalnej w instytucjach. Osoby starsze wskazują na dom
jako miejsce, w którym by chcieli zakończyć życie
w poczuciu wspólnoty, więzi, bezpieczeństwa i komfortu bycia. Dom oznacza bycie otoczonym wspomnieniami, pamiątkami rodzinnymi. Autonomię we własnym
domu przeciwstawia się rygorom w instytucjach opiekuńczych. Te znaczenia przypisywane własnemu domowi wiążą się z wyobrażeniami o dobrej śmierci w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Osoby starsze są świadome
faktu, że wysoki poziom opieki – wsparcie emocjonalne,
instrumentalne, duchowe, udzielane przez członków roGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4

dziny wiąże się równocześnie ze stresem dla opiekunów
(41,5% współmałżonków), że często ta opieka wymaga
poświęcenia kosztem wyrzeczenia się własnego życia.
Za pobytem w instytucji w ostatnim okresie życia przemawiają takie aspekty podnoszone przez same osoby
starsze, jak: niechęć do obciążania rodziny opieką, poczucie, że nie jest się obciążeniem dla rodziny (samopoczucie psychiczne), wola ze strony członków rodziny bycia włączonym w opiekę nawet w trakcie pobytu
w instytucji (nie obowiązek, nie przymus), intymne,
osobiste aspekty opieki, „cierpienie” rodziny z powodu
odchodzenia bliskiej osoby, techniczne aspekty opieki –
możliwości zorganizowania lepszej opieki w szpitalu lub
w domu opieki.
Według opinii rodzin – opiekunów zmarłych starszych
osób [21], nie zawsze oczekiwania i potrzeby osób starszych są spełniane w instytucjach, np. zmarli prosili
o inne leczenie lub nie akceptowali leczenia oferowanego przez lekarzy intensywnej terapii. Na ocenach rodzin
osób zmarłych ważyły ich własne doświadczenia, np.:
z kim lekarze omawiali leczenie zastosowane w ostatnim miesiącu życia, czy zdaniem rodziny można było
zrobić coś więcej – na rzecz przedłużenia życia, zniwelowania bólu lub uniknięcia lub zniwelowania nieprzyjemnych objawów u bliskiej osoby, która zmarła. Według 679 członków rodzin 700 zmarłych w wieku 65 lat
i starszych (średnia wieku 79,4 ± 8,3 lat), których bliscy
zmarli w szpitalu (50%), w domu opieki (28%), w domu
(25%), w innych okolicznościach (1%), 8% rodzin uważało, że można było zrobić więcej dla osoby starszej, 6%
rodzin chciało innego leczenia, niż zalecali lekarze; 18%
rodzin odmówiło dla starszej osoby leczenia rekomendowanego przez lekarzy. Rodziny (78%) negatywnie
oceniały fakt, że ich bliscy mieli przed śmiercią dolegliwości bólowe lub doświadczali innych objawów związanych z dyskomfortem; 12% rodzin uważało, że leczenie
bliskich w ostatnim miesiącu przed śmiercią było niewystarczające. Wśród negatywnych ocen znalazły się takie
jak: zbyt długie oczekiwanie na miejsce na intensywnej
terapii, zła ocena przez personel pielęgniarski stopnia
odczuwanego bólu przez umierającego. Natomiast pozytywne oceny (64% rodzin) dotyczyły opieki hospicyjnej
jako miejsca spełniające oczekiwania rodzin starszych
osób zmarłych z powodu nowotworów (91%). Zachowania lekarzy były różnie oceniane: jakkolwiek większość badanych (58%) pozytywnie oceniła ich pracę,
niemniej podkreślano frustrujące zachowania lekarzy,
np. okazywanie braku zainteresowania chorym, szczególnie brak zainteresowania umierającym pacjentem
w ostatnich miesiącach życia (lekarz wiedział jaki jest
stan, więc przestał interesować się takim pacjentem),
traktowanie umierania jako „naturalną kolej rzeczy”.

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB STARSZYCH U KRESU ŻYCIA

Oceny domów opieki dotyczyły przede wszystkim personelu pracującego w instytucjach i były znacznie gorsze, wyrażone mniej pozytywnymi ocenami (51%). Negatywne komentarze odnosiły się do złych kwalifikacji
pielęgniarek i personelu, barier finansowych, ograniczeń
wynikających z systemu ubezpieczeń.

Podsumowanie
Badania nad jakością życia osób starszych u kresu życia i nad różnorodnymi determinantami decydującymi
o tych ocenach są niezwykle ważne dla różnych grup
specjalistów oraz opiekunów formalnych i nieformalnych zajmujących się tą grupą seniorów. Poznanie sposobu patrzenia na jakość życia z perspektywy osób starszych świadomych zbliżającego się końca życia pozwala
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rozpoznać z jednej strony ich oczekiwania dotyczące
tego etapu życia a z drugiej jest cenną wskazówką dla
wszystkich zajmujących się zawodowo lub nieformalnie opieką nad tymi seniorami, pomagającą uszanować
ich poczucie godności i stworzyć warunki zapewniające nie tylko komfort fizyczny, ale przede wszystkim
psychospołeczny w trudnych chwilach odchodzenia.
Wsłuchiwanie się w głos osób starszych, ich opinie jak
powinien przebiegać ostatni okres życia, powinno być
podstawą analiz, stanowiących materiał dydaktyczny dla
podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób włączonych
w opiekę nad osobami starszymi szczególnie dla personelu domów opieki długoterminowej.
Konflikt interesów/ Conflict of interest
Brak/ None
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Streszczenie
Nadciśnienie tętnicze jest najważniejszym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz zgonu, szczególnie
u osób w wieku podeszłym i bardzo podeszłym. Liczne badania wskazują nie tylko na bezpieczeństwo leczenia nadciśnienia u osób starszych, ale przede wszystkim na osiąganie określonych korzyści, takich jak: zmniejszenie ryzyka wystąpienia
udaru mózgu, niewydolności serca, zawału serca oraz redukcja ogólnej śmiertelności z różnych przyczyn, a także na poprawę funkcji poznawczych i zmniejszenie wystąpienia demencji. Liczne dowody wskazują na skuteczność kilku grup leków
w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego. Wybór odpowiedniego leczenia oparty jest w pierwszej kolejności na pomiarze ciśnienia tętniczego krwi, holistycznej ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego, występowaniu współistniejących chorób
oraz dotychczasowej terapii. Bardzo często terapię u starszych pacjentów rozpoczyna się diuretykiem tiazydopodobnym
(indapamid), zwykle w połączeniu z inhibitorem konwertazy angiotensyny (np. ramipril) lub blokerem kanału wapniowego.
W tej szczególnej grupie chorych należy przede wszystkim pamiętać o indywidualizacji terapii oraz podejmowaniu decyzji
w oparciu o monitorowanie efektów prowadzonego leczenia. (Gerontol Pol 2017; 25: 261-266)
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze pierwotne, indapamid, ramipril, pacjent geriatryczny

Abstract
Hypertension is the most important risk factor for cardiovascular disease and death, especially in the elderly and the very
elderly. Numerous trials indicate not only the safety of treating hypertension in the elderly, but above many benefits such as
reduce in the risk of stroke, heart failure, myocardial infarction, overall mortality for various reasons, as well as an improvement in cognitive functions and reduced occurrence of dementia. Numerous evidence indicates the efficacy of several groups
of drugs in the pharmacotherapy of hypertension. Choosing the right treatment is primarily based on blood pressure measurement, holistic cardiovascular risk assessment, co-morbidity and previous therapy. Very often, therapy in older patients
begins with a thiazide-like diuretic (indapamide), usually in combination with an angiotensin converting enzyme inhibitor
(eg ramipril) or calcium channel blocker. In this particular group of patients it is important to remember the individualization
of therapy and decision-making based on the monitoring of the effects of the treatment. (Gerontol Pol 2017; 25: 261-266)
Key words: primary hypertension, indapamid, ramipril, geriatric patient

Wprowadzenie
Nadciśnienie tętnicze jest najczęściej stawianą diagnozą w gabinecie lekarza rodzinnego w Stanach Zjed-

noczonych prowadzącą do zawału serca, udaru mózgu,
niewydolności nerek, a nawet demencji i finalnie do
zgonu, jeżeli nie jest wcześnie wykryte oraz odpowiednio leczone. Prawie jedna trzecia tamtejszej populacji
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(29% ogółu populacji, 30,2% mężczyzn i 27,7% kobiet) cierpi z powodu nadciśnienia, ponadto występowanie choroby rośnie wraz z wiekiem dotykając nawet
67% mężczyzn oraz 79% kobiet w wieku powyżej 75.
roku życia, a pacjenci w podeszłym wieku to najszybciej rosnąca grupa populacyjna na świecie [1]. Aktualnie nadciśnienie tętnicze według Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) stanowi główną przyczynę zgonów na
świecie, według ekspertów WHO jest to aż 13% wszystkich zgonów [2]. Sytuacja wygląda bardzo podobnie
także w Polsce, gdzie chociażby na przestrzeni ostatnich lat rozpowszechnienie problemu rośnie. Badanie
NATPOL 2011 wskazuje na wzrost rozpowszechnienia
nadciśnienia tętniczego wśród osób pomiędzy 18. a 79.
rokiem życia z 30 do 32% w ciągu 10 lat, co stanowi
około 9 milionów osób. Warto jednak zwrócić uwagę,
że badanie to wykazało zmniejszenie odsetka osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym niepodejmujących
leczenia z 18 do 13%. Niestety, do wspomnianego grona
9 milionów należy doliczyć około miliona osób po 80.
roku życia na podstawie badania POLESENIOR. Jeżeli
bieżące trendy będą się utrzymywały, liczba pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym może wzrosnąć o połowę do
2035 roku. W tym świetle korzystnym zjawiskiem jest
zwiększenie kontroli ciśnienia tętniczego oraz wzrost
skuteczności leczenia hipotensyjnego w Polsce z 22 do
42% [3]. Badania Global Burden of Disease Study 2010
wykazały, że nadciśnienie tętnicze jako najważniejszy
czynnik ryzyka zgonu i chorobowości, w skali globalnej
przyczynia się do 7% utraconych lat życia przez mieszkańców Ziemi, wyprzedzając inne analizowane czynniki
jak: palenie tytoniu, niewłaściwa dieta, czy zanieczyszczenie środowiska [4]. Dowody naukowe wskazują, że
nadciśnienie tętnicze jest modyfikowalnym czynnikiem
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz śmiertelności, dlatego istotnym aspektem jest prewencja (pierwotna w celu uniknięcia lub opóźnienia wystąpienia
nadciśnienia lub wtórna), czyli modyfikacja stylu życia
obejmująca zapobieganie otyłości, ograniczenie spożycia alkoholu oraz soli, zaprzestanie palenia tytoniu,
zwiększenie aktywności fizycznej oraz adekwatna podaż
potasu i wapnia [4,5]. Leczenie nadciśnienia tętniczego
u pacjentów w podeszłym i bardzo podeszłym wieku
stanowi swoisty dylemat dla kardiologów, geriatrów i lekarzy innych specjalności.

Wytyczne leczenia
Fundamentalnym celem terapii pacjenta z nadciśnieniem tętniczym jest zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, nerkowych oraz śmiertelności.
Wartości ciśnienia tętniczego (BP) powinny zostać obGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4

niżone do uznanych za docelowe lub w przypadku braku takiej możliwości, do najbardziej zbliżonych. Należy
dodatkowo pamiętać o skorygowaniu pozostałych modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego oparte jest na
dwóch pomiarach podczas dwóch różnych wizyt u lekarza i zostaje postawione, jeżeli średnie wartości ciśnienia
tętniczego są równe lub wyższe niż 140 mmHg dla ciśnienia skurczowego (SBP) oraz 90 mmHg dla ciśnienia
rozkurczowego (DBP). Aktualne „Zasady postępowania
w nadciśnieniu tętniczym - 2015 rok Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) rekomendują
bezpośrednie wdrożenie farmakoterapii w przypadku
rozpoznania nadciśnienia tętniczego 3. (BP ≥ 180 i/lub
110 mmHg) lub 2. stopnia (BP ≥ 160 i/lub 100 mmHg),
a w następnej kolejności przeprowadzenie pełnej oceny
profilu ryzyka. W przypadku wartości BP 140-159/9099 mmHg, czyli nadciśnieniu pierwszego stopnia należy dokonać pełnej oceny profilu ryzyka oraz efektów
wdrożonego w pierwszej kolejności postępowania niefarmakologicznego, a dopiero w razie nieskuteczności
podjąć farmakoterapię. W przypadku ryzyka sercowo-naczyniowego niskiego do umiarkowanego zalecana
jest dodatkowa weryfikacja rozpoznania za pomocą
ABPM (ambulatory blood pressure monitoring) [3].
Szczególną grupą pacjentów w świetle powyższych informacji są pacjenci w wieku podeszłym (65-80 lat) oraz
bardzo podeszłym (80 lat i więcej), u których napotyka
się szereg utrudnień stojących na przeszkodzie uzyskaniu docelowych wartości ciśnienia tętniczego [6]. Mimo
że korzyści terapii hipotensyjnej są porównywalne
z osiąganymi w młodszej populacji, to jednak ze
względu na zmniejszenie zdolności adaptacyjnych układu krążenia oraz ryzyko hipotonii ortostatycznej decyzja
rozpoczęciu farmakoterapii nie jest obligatoryjna, leczenie należy prowadzić z należytą ostrożnością i wolniej
osiągać docelowe BP przyjmując łagodniejsze cele
terapeutyczne, ponieważ udowodnione w wielu dużych
badaniach klinicznych korzyści terapii hipotensyjnej
w tej grupie wiekowej takie jak: istotne zmniejszenie
liczby udarów mózgu, ryzyka rozwoju niewydolności
serca, czy też umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych, pochodzą z badań, do których kwalifikowano
pacjentów wyjściowymi wartościami ciśnienia skurczowego ≥ 160 mmHg, którym obniżono SBP do wartości poniżej 150, a nie poniżej 140 mmHg. U pacjentów
w podeszłym wieku z nadciśnieniem 2. stopnia powinno się dążyć do wartości SBP 140-150 mmHg, a jeżeli
pacjent jest w dobrym stanie funkcjonalnym i dobrze
toleruje leczenie można dążyć do wartości docelowych
SBP poniżej 140 mmHg [3]. Należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów wieku bardzo podeszłym, to
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jest po 80. roku życia, u których według badania HYVET (Hypertension in the Very Elderly) zaleca się rozpoczynanie leczenia, jeżeli wartości SBP przekraczają
160 mmHg oraz ostrożniejsze obniżanie SBP do wartości 140-150 mmHg, jeżeli osoba jest w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Pacjenci, który brali udział
w badaniu byli ogólnie w dobrej kondycji, dlatego nie
jest wiadome w jakim stopniu dane uzyskane w badaniu
można ekstrapolować na populację 80-latków z bardziej
nasilonym zespołem kruchości. Należy także pamiętać,
że u pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym 1. stopnia osiągając docelowe SBP nie powinno
się obniżać DBP do wartości poniżej 65 mmHg. U osób
w wieku podeszłym i z zespołem kruchości ważna jest
ocena ogólnego stanu chorego, indywidualizacja terapii
i zachowanie szczególnej ostrożności podejmowanie decyzji na podstawie monitorowania efektów klinicznych
leczenia [4,8].

Wybór leku hipotensyjnego u pacjentów
geriatrycznych
Bezpieczeństwo oraz skuteczność różnych grup leków
hipotensyjnych było przedmiotem licznych badań przez
ostatnie trzydzieści lat. Randomizowane próby konsekwentnie przemawiają za efektywnością farmakoterapii
hipotensyjnej w prewencji ogólnej śmiertelności, udarów mózgu, czy też incydentów sercowo-naczyniowych.
Warto zauważyć, że w wielu badaniach, nawet jeśli nie
osiągnięto obniżenia BP do wartości docelowych, to
i tak wynikały z tego faktu korzyści zdrowotne dla pacjenta [7]. W wielu badaniach klinicznych u pacjentów w podeszłym wieku oceniano leki hipotensyjne ze
wszystkich grup podstawowych, a ostatnie metaanalizy
nie wykazały zależności między skutecznością różnych
leków hipotensyjnych a wiekiem pacjenta. Wskazują one na korzyść wynikającą z samego obniżenia BP.
Z drugiej strony fundamentalne mechanizmy nadciśnienia u osób starszych różnią się od tych u młodszej populacji. Wraz z wiekiem wzrasta wrażliwość na sód, co
pociąga za sobą hipotensyjną odpowiedź na diuretyki,
częstsze staje się izolowane nadciśnienie skurczowe,
wzrasta sztywność tętnic, zwiększa się występowanie
dysfunkcji śródbłonka naczyniowego, częściej obserwuje się efekt „białego fartucha” [8]. Biorąc pod uwagę doświadczenie kliniczne przy braku szczególnych wskazań
do indywidualizacji farmakoterapii jako leki pierwszego
rzutu stosuje się diuretyki tiazydowe/tiazydopodobne
i dihydropirydynowych antagonistów wapnia (CCB),
także obie te grupy w połączeniu, dzieje się tak w szczególności u pacjentów z najczęstszą formą nadciśnienia
tętniczego w podeszłym wieku, czyli izolowanym nad-
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ciśnieniem skurczowym (ISH) [3]. Również Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation,
and Treatment of High Blood Pressure dla pacjentów
w wieku podeszłym rekomenduje diuretyk tiazydowy/
tiazydopodobny jako terapię początkową lub ewentualnie w połączeniu z innymi grupami [7]. Z kolei u pacjentów w bardzo podeszłym wieku badanie HYVET
wskazuje, że farmakoterapię powinno się rozpocząć od
indapamidu w formie o przedłużonym uwalnianiu, a następnie można dołączyć inhibitor konwertazy angiotensyny (ACEI) [3]. Można rozważyć zastosowanie leku
z grupy ACEI do rozpoczęcia terapii lub w terapii skojarzonej, szczególnie u pacjenta z cukrzycą, niewydolnością serca, czy po przebytym zawale mięśnia sercowego.
Dla pacjentów nadciśnieniowych z cukrzycą, którzy nie
tolerują leków z grupy ACEI alternatywą są blokery receptora angiotensynowego (ARB) [7]. Leki z grup ACEI
i ARB są szczególnie skuteczne w zmniejszaniu przerostu lewej komory (LVH), mikroalbuminurii i białkomoczu, zachowaniu funkcji nerek i opóźnianiu wystąpienia
krańcowej choroby nerek [9]. Obecnie kwestionuje się
pozycję beta-adrenolityków jako leków hipotensyjnych
pierwszego wyboru u osób starszych. Mają one ograniczony efekt w redukcji ciśnienia skurczowego, nie
wpływają bowiem na sztywność naczyń. Są one jednak
stosowane w leczeniu nadciśnienia u osób starszych od
lat i jeżeli były już stosowane w istniejącej terapii to nie
powinny być odstawiane, ale ostatnie randomizowane
badania LIFE oraz ASCOT ukazały wyższość ARB oraz
połączenia blokera kanału wapniowego z ACEI w redukcji ryzyka udaru mózgu (LIFE) oraz udarów mózgu
i śmiertelności (ASCOT), dlatego beta-blokery nie powinny być lekami pierwszego wyboru w nadciśnieniu
pierwotnym. Antagoniści wapnia są również dobrze tolerowaną grupa leków u starszych pacjentów, często stosowaną w izolowanym nadciśnieniu skurczowym. Dowody dotyczące korzyści z zastosowania leków z innych
klas są znacznie bardziej ograniczone [3,8].

Połączenie diuretyku tiazydopodobnego
z inhibitorem konwertazy angiotensyny
Diuretyki tiazydowe są wybierane ze względu na bogatą literaturę potwierdzającą obniżenie ryzyka udaru
mózgu oraz śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów w podeszłym wieku, po 80. roku
życia (zwłaszcza indapamid) oraz po przebytym udarze
mózgu. Dodatkowym atutem jest ich niski koszt. Stanowią niezbędny składnik terapii trójlekowej, są także często stosowanie w połączeniach dwulekowych, szczególnie w nadciśnieniu tętniczym z towarzyszącą cukrzycą,
upośledzoną czynnością wydalniczą nerek, czy współGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4
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istniejącą objawową niewydolnością serca. W ostatnim czasie lekami preferowanymi wśród diuretyków są
chlortalidon i indapamid, czyli diuretyki tiazydopodobne ze względu na większą ilość dowodów na korzyści
w zakresie prewencji ryzyka sercowo-naczyniowego
w dużych badaniach klinicznych takich jak: ALLHAT,
ADVANCE, HYVET, PATS. Dwie molekuły różnią się
efektem diuretycznym: efekt umiarkowany wykazuje
indapamid, a silny chlortalidomid. Pełen efekt hipotensyjny pojawia się dopiero po kilkunastu dniach leczenia.
Niestety stosowanie diuretyków tiazydowych/tiazydopodobnych jest powiązane z zaburzeniami metabolicznymi: dyslipidemią oraz wzrostem ryzyka rozwoju cukrzycy, a także zaburzeń elektrolitowych, jak: hipokaliemia,
hiperurykemia i hiponatremia, co powoduje konieczność
monitorowania odpowiadających im parametrów laboratoryjnych w trakcie długotrwałej terapii. Często niezbędna okazuje się suplementacja potasu [3]. Nie jest jednak
potwierdzone, ażeby możliwe zaburzenia metaboliczne
miały niekorzystne konsekwencje dla pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową (CVD). U pacjentów biorących udział w badaniu ALLHAT, u których rozwinęła
się cukrzyca, nie stwierdzono istotnego wzrostu ryzyka
udaru mózgu, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, krańcowego stadium niewydolności nerek
oraz ogólnej śmiertelności [7]. Stąd, tiazydy stosowane
we właściwych dawkach przewyższają wszystkie inne
grupy leków hipotensyjnych w początkowej terapii w redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego oraz nerkowego
[10]. Jedynie opublikowane badanie ACCOMPLISH
preferowało połączenie ACEI/CCB nad ACEI/THIAZIDE u pacjentów z wysokim ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych [11]. W badaniu HYVET u 3845
pacjentów w wieku co najmniej 80. lat ze skurczowym
ciśnieniem ≥160 mmHg (średnie ciśnienie 173/91, 32%
pacjentów z ISH) zaobserwowano spadek ogólnej śmiertelności o 21% oraz udaru mózgu o 30% po dwuletnim
leczeniu indapamidem o przedłużonym uwalnianiu
(1,5 mg) z ewentualnym dodaniem perindoprilu, jeżeli sam indapamid nie redukował BP do 150/80 mmHg.
Znamienny jest fakt, że mniej działań niepożądanych
odnotowano w grupie, w której stosowano aktywne leczenie niż w grupie placebo [12]. Za stosowaniem indapamidu przemawiają liczne argumenty: neutralny profil
metaboliczny (brak działania diabetogennego), brak
istotnego wpływu na gospodarkę lipidową wykazany
w wielu badaniach klinicznych, korzystny wpływ na
redukcję powikłań naczyniowych, zmniejszenie ryzyka
rozwoju i progresji nefropatii cukrzycowej. Indapamid
wywiera również bezpośrednie działanie wazodylatacyjne w ścianie naczyń, co nie tylko tłumaczy jego silny
efekt hipotensyjny mimo niedużego działania moczoGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4

pędnego, ale daje korzystne efekty narządowoprotekcyjne. Dzięki swoim właściwością oksydoredukcyjnym
ma on duży wpływ na funkcje śródbłonka naczyniowego, w tym na uwalnianie śródbłonkowych czynników
naczyniorozszerzających [13]. W badaniu NESTOR
(Natrilix SR versus Enalapril Study in type 2 diabetic
hypertensives with microalbuminuria) indapamid 1,5 mg
o przedłużonym uwalnianiu okazał się równie skuteczny
w redukcji mikroalbuminurii u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 jak enalapril [14].
Inhibitory konwertazy angiotensyny są stosowane
w terapii początkowej lub w połączeniach z innymi
lekami, szczególnie z towarzyszącą cukrzycą,
niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca,
chorobą nerek, u pacjentów z zespołem metabolicznym,
a także w połączeniu z diuretykiem tiazydopodobnym
u pacjentów po przebytym udarze mózgu. Wraz
z wiekiem poziom angiotensyny II maleje i teoretycznie
leki z grupy ACEI nie powinny być tak skuteczne jak
leki o innym mechanizmie działania, jednakże liczne
badania pokazują coś zupełnie innego. Najbardziej zauważalna jest redukcja śmiertelności pacjentów po przebytym zwale serca i dysfunkcją lewego przedsionka oraz
zmniejszenie progresji nefropatii cukrzycowej. Jeżeli
wymagana jest terapia łączona, wytyczne JNC-7, PTNT
z 2015 roku, ESC z 2016 roku wskazują na dodanie diuretyku tiazydowego [7]. W wspomnianym badaniu HYVET zaobserwowano redukcję śmiertelności stosując
farmakoterapię łączoną diuretykiem i ACEI w porównaniu do placebo [15]. Ponadto u pacjentów z wysokim ryzykiem lub cierpiących na sarkopenię ACEI poprawiały
siłę mięśniową u starszych pacjentów z nadciśnieniem,
co może stanowić dobry wybór leczenia pacjentów z zespołem kruchości. Inhibitory konwertazy angiotensyny
II mogą powodować działania niepożądane takie jak:
nadmierne obniżenie ciśnienia, chroniczny suchy kaszel
oraz rzadko obrzęk naczynioruchowy i wysypkę, dlatego
powinny być monitorowane w pierwszych miesiącach
terapii [7]. Dobrze tolerowanym i przebadanym reprezentantem grupy ACEI jest ramipril. Jest on wymieniany jako jeden z dwóch leków z grupy ACEI, który powinien być stosowany u chorych z wysokim ryzykiem
sercowo-naczyniowym [3]. W badaniu CARE 591 pacjentów z ciśnieniem rozkurczowym 95-114 mmHg
otrzymywało ramipril w dawkach 1,25-10 mg na dobę
przez 8 tygodni. Porównując z punktem początkowym
uzyskano redukcję ciśnienia skurczowego/rozkurczowego o 19,9/14,7 mmHg (P < 0,001/P < 0,001), ponadto
ramipril obniżył ciśnienie rozkurczowe do 90 lub poniżej albo co najmniej o 10 mmHg u 84,1% pacjentów
zakwalifikowanych do badania. Odpowiedź na leczenie
nie różniła się w zależności od wieku, płci, czy rasy. Ża-

ZASTOSOWANIE TERAPII SKOJARZONEJ INDAPAMIDEM I LEKIEM Z GRUPY ACEI...

den z pacjentów nie przerwał badania z powodu działań
niepożądanych, dlatego uznano, że ramipril w małych
dawkach podawany raz dziennie skutecznie kontrolował BP i był dobrze tolerowany [16]. Najważniejszym
badaniem klinicznym z udziałem ramiprilu jest badanie
HOPE (Heart Outcome Prevention Evaluation) poddające ocenie efekty zastosowania ramiprilu u chorych
wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. W badaniu
wzięło udział 9297 pacjentów z obecnym w wywiadzie:
incydentem sercowo-naczyniowym: udar mózgu, przemijający atak niedokrwienny, zawał serca, procedurą
rewaskularyzacyjną, chorobą naczyń obwodowych, cukrzycą oraz z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka – dyslipidemią, nadciśnieniem tętniczym,
mikroalbuminurią lub nikotynizmem. Badanie zostało
zaplanowane na 5 lat, ale z powodu wyników wskazujących na znaczne korzyści terapii ramiprilem podjęto
decyzję o jego zakończeniu pół roku wcześniej. Podawanie ramiprilu w dawce 10 mg na dobę wpłynęło na
redukcję ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych o 22%, a z powodu choroby niedokrwiennej serca
o 26%. Zaobserwowano również istotną statystycznie
redukcję ryzyka wystąpienia udaru mózgu lub zawału
serca [16]. Skuteczność badania HOPE potwierdzono
w przedłużonej o 2,5 roku obserwacji HOPE-TOO uznając skuteczność ramiprilu w zapobieganiu dużym incydentom sercowo-naczyniowym oraz rozwojowi cukrzycy typu 2 w grupie pacjentów wysokiego ryzyka. Wczesne włączenie ramiprilu do farmakoterapii gwarantuje
wysoką ochronę sercowo-naczyniową u wspomnianych
pacjentów [16].
Za korzyściami połączenia leku z grupy ACEI z diuretykiem tiazydopodobnym u pacjentów z nadciśnieniem
i współistniejącą cukrzycą przemawiają wyniki badania
ADVANCE, gdzie w porównaniu do placebo zaobserwowano istotne statystycznie ograniczenie rozwoju mikroalbuminurii o 21%, zmniejszenie makro- do mikrolub normoalbuminurii o 16% oraz zmniejszenie ryzyka
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nasilenia nefropatii o 24%. Nastąpiła redukcja epizodów
makro- i mikroangiopatycznych o 9% w grupie badanej
oraz zmniejszenie częstości wystąpienia powikłań nerkowych [17]. Zmniejszenie redukcji wydalania albumin
u pacjentów z cukrzycą typu 2 i mikroalbuminurią zaobserwowano również w badaniu PREMIER (PREterax in
albuMInuria rEgRession), w którym stwierdzono istotną
statystycznie redukcję wartości ciśnienia tętniczego oraz
dobowej sekrecji albumin w grupie leczonej indapamidem z inhibitorem ACE w porównaniu do grupy leczonej jedynie samym ACEI [18].
W świetle powyższych danych klinicznych można
jednoznacznie stwierdzić, że preferowanym połączeniem w farmakoterapii osób w podeszłym i bardzo podeszłym wieku jest indapamid z ramiprilem. Indapamid
posiada właściwości, które predysponują go do stosowania w grupie starszych pacjentów, a w szczególności
jest bardziej selektywny niż ACEI i CCB w obniżaniu
ciśnienia skurczowego oraz ciśnienia tętna bez obniżania normalnego ciśnienia rozkurczowego, które może
być szkodliwe dla starszego pacjenta [8]. Rozpoczęcie
terapii indapamidem jest właściwym krokiem do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego krwi, gdyż pacjenci
geriatryczni zwykle wykazują dobrą wrażliwość na diuretyki. Natomiast zbyt duże dawki diuretyków mogłyby
wywołać hipotensję, zaburzenia elektrolitowe (głównie
hipokaliemia), dlatego zgodnie z polskimi i międzynarodowymi wytycznymi postępowania w nadciśnieniu tętniczym, uzasadnione jest połączenie indapamidu
z inhibitorem konwertazy angiotensyny w celu złagodzenia wspomnianych efektów metabolicznych diuretyku z jednoczesną poprawą kontroli ciśnienia tętniczego
i w świetle licznych badań potwierdzających jego skuteczność, reprezentantem tej grupy jest niewątpliwie ramipril.
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Brachyterapia HDR w leczeniu wczesnego raka prącia:
opcja terapeutyczna łącząca zalecenia ekspertów
i wybór pacjenta w podeszłym wieku. Opis przypadku
HDR brachytherapy in early penile cancer: therapeutic
option combining experts’ guidelines and elderly
patient’s choice. A case study
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Streszczenie
Wstęp. Zapadalność na raka prącia w Polsce jest niska. Prawie 90% zachorowań na ten nowotwór występuje po 50 roku
życia. Ponad 50% przypadków zdiagnozowanych w 2010 roku dotyczyło pacjentów geriatrycznych. Opis przypadku.
80-letni mężczyzna zgłosił się do urologa z powodu wolno rosnącego guza prącia. W październiku 2016 r. usunięto napletek z guzem oraz pobrano wycinki z owrzodzenia żołędzi prącia. Mikroskopowo stwierdzono raka płaskonabłonkowego,
nierogowaciejącego, wrzodziejącego, G2. Zaawansowanie kliniczne oceniono na cT1aN0M0. Chory zakwalifikowany został do brachyterapii kontaktowej z użyciem aplikatora indywidualnego. Podano 50Gy w 10 frakcjach na obszar tarczowy.
Tolerancja leczenia była dobra. 6 tygodni po zakończeniu brachyterapii stwierdzono całkowitą regresję owrzodzenia nowotworowego, odczyn w trakcie gojenia. Pacjent nie zgłaszał dolegliwości. Wnioski. Radykalna terapia onkologiczna pacjentów geriatrycznych powinna w szczególności uwzględniać zapewnienie dobrej jakości życia. Brachyterapia, zwłaszcza
techniką kontaktową, wydaje się być optymalnym wariantem terapii w ściśle określonych przypadkach wczesnego zaawansowania raka prącia. (Gerontol Pol 2017; 25: 267-270)
Słowa kluczowe: rak prącia, brachyterapia, jakość życia
Abstract
Introduction. Penile cancer incidence in Poland is low. Almost 90% of cases appear after the age of fifty. Over 50%
of cases diagnosed in 2010 concerned geriatric patients. Case study. An 80-year-old man reported to the urologist with
a slow growing penile tumor. In October 2016 the prepuce with tumor was removed and glance ulceration was biopsied.
Microscopically squamous cell carcinoma, G2 was recognized. Clinical staging was assessed: cT1aN0M0. The patient
was qualified for contact brachytherapy with an individual applicator. 50Gy was given in 10 fractions to the clinical target
volume. The treatment tolerance was good. Six weeks after brachytherapy, total regression of the ulceration was seen, with
post radiotherapy reaction recovery. The patient did not report any ailments. Conclusions. Radical oncological treatment
of geriatric patients should in particular take into account the assurance of good quality of life. Brachytherapy, especially
the contact technique, seems to be the optimal variant of treatment in strictly defined cases of early stage penile cancer.
(Gerontol Pol 2017; 25: 267-270)
Key words: penile cancer, brachytherapy, quality of life

Wstęp
Zapadalność na raka prącia w Polsce jest niska.
W 2010 roku zarejestrowano 232 nowe przypadki (0,3%

wszystkich zachorowań na nowotwory u mężczyzn).
Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem osiągając maksimum w dziewiątej dekadzie życia. Przeżycia 5-letnie
wśród pacjentów z nowotworami prącia polepszyły się
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[1]. Wśród czynników ryzyka wymienia się przetrwałą
infekcję HPV (typ16), dużą ilość partnerek seksualnych,
niski poziom higieny, stulejkę. Stanami przednowotworowymi są leukoplakia i erytroplakia. Histopatologicznie najczęściej występują raki płaskonabłonkowe
rogowaciejące. Najczęściej nowotwór lokalizuje się na
żołędzi prącia i w dalszej kolejności na napletku [2].
Nierzadko pacjenci nie zwracają uwagi na wczesne objawy w postaci niegojącego się owrzodzenia, świądu,
pieczenia w czasie mikcji. Opóźnienie diagnozy prowadzi do konieczności podjęcia radykalnych decyzji terapeutycznych, związanych z okaleczającym zabiegiem
operacyjnym, a w dalszej kolejności radioterapii uzupełniającej. We wczesnych stopniach zaawansowania (Tis,
T1a) chorzy mogą być leczeni w sposób oszczędzający
narząd: laseroterapia, wycięcie miejscowe ze śródoperacyjną oceną radykalności zabiegu, częściowe lub całkowite usunięcie żołędzi, przy założeniu, iż chory będzie
się regularnie zgłaszał na kontrole, bądź częściowa amputacja prącia. Alternatywą dla leczenia operacyjnego
jest zastosowanie brachyterapii [2].
Zastosowanie znajdują różne metody brachyterapii:
LDR, PDR oraz HDR, brachyterapia śródtkankowa oraz
powierzchniowa, z użyciem aplikatorów indywidualnych [3-11].
Wydaje się, że brachyterapia wciąż pozostaje metodą leczenia „drugiego rzutu” w czasie podejmowania
decyzji terapeutycznych, chociaż badania wykazały porównywalne z zabiegiem chirurgicznym wyniki przeżyć
pięcioletnich [3,5,7]. W grupie wiekowej geriatrycznej,
gdzie ryzyko zachorowania na raka prącia jest największe, zasadne jest rozważenie tej opcji leczenia. Wśród
najważniejszych czynników faworyzujących brachyterapię, poza wynikami leczenia, znajdują się: brak ryzyka związanego ze znieczuleniem, uniknięcie kalectwa
związanego nawet z częściową amputacją prącia, przede
wszystkim – preferencje chorego.

Opis przypadku
80-letni mężczyzna zgłosił się do poradni urologicznej z powodu wolno rosnącego guza napletka i żołędzi
prącia, z towarzyszącą stulejką, który leczony był wcześniej zachowawczo. Urolog zalecił biopsję guza. W trakcie biopsji, wykonanej w październiku 2016, usunięto
napletek wraz z guzem oraz pobrano wycinki z guza
żołędzi prącia. W badaniu histopatologicznym stwierdzono raka płaskonabłonkowego, nierogowaciejącego,
wrzodziejącego, o pośrednim stopniu złośliwości (G2),
głębokość nacieku w ścianie napletka: 2 mm, średnica
guza: 23 mm. W marginesie bocznym obecna dyspla-
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zja średniego stopnia w nabłonku wielowarstwowym
płaskim.
W listopadzie 2016 roku na bocznej powierzchni żołędzi, po stronie lewej w miejscu bioptowanego guza
obserwowano powiększające się owrzodzenie. W rezonansie miednicy małej stwierdzono: pogrubienie ściany
żołędzi prącia po stronie lewej do 12 mm wykazujące
cechy wzmocnienia kontrastowego. W zakresie badania
węzły chłonne były prawidłowe. Stopień zaawansowania oceniono na cT1a N0 M0. Konsylium wielodyscyplinarne zaproponowało zabieg operacyjny polegający
na częściowej amputacji prącia celem leczenia radykalnego, na co pacjent nie wyraził zgody. Alternatywnym
postępowaniem we wczesnych stadiach zaawansowania jest brachyterapia, którą zaproponowano pacjentowi
[2,10].
W styczniu 2017 roku pacjent konsultowany w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO). Fizykalnie: owrzodzenie na bocznej powierzchni żołędzi prącia z podminowanymi brzegami i kraterowatym centrum, penetrującym w głąb, w stronę cewki moczowej, o przybliżonych
wymiarach 25x20 mm. Drobne, płaskie owrzodzenie
w okolicy rowka, u podstawy żołędzi, również po stronie lewej, średnicy około 5 mm, poniżej większej, opisywanej zmiany. Główne owrzodzenie znajdowało się
w odległości około 10 mm od ujścia cewki moczowej.
Pachwinowe węzły chłonne były niepowiększone. Na
podstawie badania obrazowego, obrazu klinicznego oraz
preferencji pacjenta, po zaakceptowaniu przez chorego
możliwych działań niepożądanych, zakwalifikowany został do brachyterapii kontaktowej z użyciem aplikatora
indywidualnego.
W dniu 10.02.2017 pacjent został przyjęty do DCO.
Stworzono aplikator indywidualny z 9 kanałami roboczymi (rycina 1). Z uwagi na duże ryzyko obrzęku cewki moczowej pacjenta zacewnikowano. Następnie wykonano tomografię lokalizacyjną i wyznaczono obszar tarczowy (clinical target volume – CTV). Zaplanowano leczenie. Dawka całkowita na CTV 50Gy w 10 frakcjach,
dawka frakcyjna 5Gy/d. Pacjenta napromieniano od 12
do 21.02.2017, w dni robocze, z przerwą w soboty i niedziele. Leczenie prowadzono w osłonie antybiotykowej:
Ciprofloksacyna 2 x 500 mg. Pod koniec leczenia (od
8 do 10 frakcji) obserwowano krwinkomocz (dwukrotnie płukano pęcherz moczowy). Wystąpił odczyn popromienny (mucositis) I oraz ogniskowo II stopnia, ze
złuszczaniem na mokro (według RTOG/EORTC). Tolerancja leczenia była dobra.
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Dyskusja

Rycina 1. Aplikator indywidualny
Figure 1. Indyvidual aplicator

6 tygodni po zakończeniu brachyterapii stwierdzono
całkowitą regresję owrzodzenia, odczyn popromienny
w trakcie gojenia (ryciny: 2A i B). Pod fałdem kikuta napletka, po uciśnięciu stwierdzono niewielką ilość
wydzieliny ropnej, przemyto i zdezynfekowano. Węzły
chłonne pachwinowe były niewyczuwalne w badaniu
fizykalnym. Pacjent nie zgłaszał problemów z oddawaniem moczu, ani innych dolegliwości.

(A)

(B)

Rycina 2A. Owrzodzenie żołędzi prącia przed leczeniem
Rycina 2B. 6 tygodni po leczeniu
Figure 2A. Glans penis ulceration before the treatment
Figure 2B. 6 weeks after the treatment

Rak prącia jest stosunkowo rzadkim nowotworem na
tle innych nowotworów złośliwych układu moczowo-płciowego u mężczyzn. Z danych epidemiologicznych
wynika, że po 50 roku życia występuje prawie 90% zachorowań na raka prącia, ponad 50% przypadków zdiagnozowanych w 2010 roku dotyczyła pacjentów geriatrycznych [1,13].
Biorąc pod uwagę biologię nowotworów prącia (większość przypadków wysoko i średnio zróżnicowanych),
odmienną historię naturalną chorób nowotworowych
oraz współwystępujące schorzenia u osób po 60 roku
życia stanowią oni optymalną grupę do leczenia oszczędzającego narząd.
Leczenie oszczędzające prącie zarezerwowane jest dla
pacjentów w stopniu zaawansowania T1 i T2 [1,10,14].
W zależności od wielkości i lokalizacji guza stosowane
są różne techniki chirurgiczne: laseroterapia, resekcja
guza ze śródoperacyjną oceną marginesów (Mohs’ microsurgery), obrzezanie, częściowa amputacja prącia.
Chirurgia, szczególnie tej okolicy, często wiąże się z nie tylko dysfunkcją narządu, ale z dużym
dyskomfortem psychicznym. Niezwykle istotna sprawą
w wyborze metody leczenia, przy założeniu, iż proponowane nie różnią się skutecznością, powinny być: poterapeutyczna jakość życia i preferencje chorego.
Chorzy z zaawansowaniem Tis i T1a (naciekanie tkanki łącznej znajdującej się pod nabłonkiem, bez naciekania naczyń limfatycznych, stopień złośliwości G1 i G2)
zgodnie z zaleceniami Polskiej Unii Onkologii oraz
NCCN mogą być poddawani brachyterapii.
Brachyterapia jest od dawna stosowaną metodą w leczeniu niezaawansowanych postaci raka prącia. Na przestrzeni lat opisano kilka technik napromieniania. W zależności od mocy dawki: LDR, PDR i HDR oraz od
techniki: śródtkankowa oraz kontaktowa z użyciem aplikatora indywidualnego [3-11,15]. Wybór podyktowany
jest najczęściej grubością nacieku oraz możliwościami
ośrodka onkologicznego.
W opisywanym przypadku wzięto pod uwagę stopień
zaawansowania klinicznego oraz silną motywację pacjenta do zaoszczędzenia narządu. Z uwagi na grubość
nacieku poniżej 10 mm wybrano technikę brachyterapii
kontaktowej z aplikatorem indywidualnym. Choremu
szczegółowo wyjaśniono i opisano możliwe powikłania
tej metody leczenia: ryzyko zwężenia cewki moczowej,
wystąpienia przetoki cewkowo-skórnej oraz możliwość
wznowy miejscowej. Najważniejsza dla pacjenta był
możliwość zachowania narządu z punktu widzenia fiGERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4
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zycznego i psychicznego. 6 tygodni po zakończeniu leczenia pacjent jest usatysfakcjonowany wybraną metodą
leczenia, z akceptowalnymi spodziewanymi następstwami brachyterapii jak zapalenie błony śluzowej i krwinkomocz.
Biorąc pod uwagę dane demograficzne i przewidywany wzrost procentowy osób w wieku poprodukcyjnym
w piramidzie demograficznej (2015 r. według danych
GUS mieliśmy 24,4 mln osób w wieku produkcyjnym
i 7,1 mln osób w wieku poprodukcyjnym to już w 2025
roku będzie to 23 mln do 8,1 mln a w 2040 r. 22,5 mln
do 8,34 ml) należy przewidywać większy surowy współczynnik zachorowań na raka prącia mężczyzn po 60
roku życia [12].

Wnioski
Wybór metody radykalnego leczenia onkologicznego u pacjentów geriatrycznych powinien opierać się
w szczególności na zapewnieniu dobrej jakości życia
będącej bardzo ważnym elementem dobrej sprawności psychofizycznej. Brachyterapia, zwłaszcza techniką
kontaktową, niewymagająca znieczulenia oraz innego
specjalnego przygotowania wydaje się być optymalnym
wariantem terapii w ściśle określonych przypadkach
wczesnego zaawansowania raka prącia.
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XIII Zjazd Naukowy
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnych

Stan zdrowia i otrzymywanie wsparcia a dobrostan psychiczny osób w wieku 65 lat i więcej
w wybranych krajach europejskich
Anita Abramowska-Kmon, Wojciech Łątkowski, Maja Rynko – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Otrzymywanie wsparcia i opieki przez niesamodzielne osoby starsze jest niezwykle ważne w kontekście starzenia się populacji
i przemian społeczno-ekonomicznych. Stan zdrowia i wsparcie społeczne są silnymi determinantami subiektywnej jakości życia
jednostek. Niewystarczające wsparcie społeczne może być niekorzystne zarówno dla stanu zdrowia jak i dobrostanu psychicznego osób starszych. W referacie przedstawione zostaną wyniki analiz dotyczących związku między stanem zdrowia, otrzymywaniem opieki nieformalnej a dobrostanem psychicznym osób w wieku 65 lat i więcej w wybranych krajach europejskich. Do
analiz wykorzystano dane z czwartej rundy badania SHARE. Oceny dobrostanu psychicznego dokonano za pomocą zmiennej
opisującej dobrostan psychiczny CASP-12 obejmującej cztery obszary subiektywnego dobrostanu psychicznego (kontrolę, autonomię, samorealizację, zadowolenie), wskaźnika bazującego na liczbie zgłaszanych symptomów depresji (EUROD) oraz oceny
ogólnej satysfakcji życiowej. Wyniki modeli regresji liniowej potwierdziły, że stan zdrowia jest negatywnie związany z zadowoleniem z życia i dobrostanem psychicznym oraz pozytywnie z poziomem depresji. Otrzymywanie nieformalnej opieki (zarówno
w ramach tego samego gospodarstwa domowego jak i od osób spoza niego) obniża zadowolenie z życia i dobrostan psychiczny,
zwiększa zaś wskaźnik depresji. Ustalenia te mogą być wyjaśnione poprzez fakt, że opieka nieformalna ma negatywny wpływ na
nastrój psychiczny, mogący ograniczać poczucie własnej wartości i prowadzić do rezygnacji z niektórych aktywności i pogorszenia stanu zdrowia.
Opracowanie przygotowane w ramach projektu „Jakość życia osób w wieku 50 lat i więcej” kierowanego przez A. Abramowską-Kmon, finansowanego ze środków NCN, projekt numer DEC-2012/07/D/HS4/01778.

Wizerunek starszych konsumentów – wstępne wyniki badań empirycznych studentów
kierunków ekonomicznych
Katarzyna Bałandynowicz-Panfil – Uniwersytet Gdański
Obraz starości zmienia się zdecydowanie wolniej niż rzeczywiste znaczenie osób starszych w społeczeństwie. Zakorzenione stereotypy utrzymują się w powszechnej świadomości. Ogranicza to w sposób istotny wykorzystanie możliwości płynących
z procesu starzenia się społeczeństwa zarówno w przestrzeni społecznej, jak i gospodarczej. Przykładem tego jest stale obecne
przekonanie o niskiej atrakcyjności starszych konsumentów na rynku dóbr i usług. Dla zweryfikowania tej tezy dokonano analizy wyników badań wizerunku starszych konsumentów wśród studentów studiów ekonomicznych, Jako przyszli menedżerowie
oraz osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki rynkowej studenci powinni mieć prawidłowo ukształtowany obraz starszych konsumentów. Badania zostały przeprowadzone za pomocą autorskiego narzędzia (modyfikacji narzędzia DAST – Draw
a Scientist Test). Z badań wynika: (1) utrzymanie stereotypowego wizerunku starszego konsumenta wśród studentów, (2) wysoki
stopień rozbieżności pomiędzy świadomością wieku starszych konsumentów a ich wizerunkiem i zachowaniami nabywczymi.

Innowacje społeczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się w nowych państwach
członkowskich Unii Europejskiej. Uwarunkowania i wyzwania rozwoju
Andrzej Klimczuk – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Punktem wyjścia jest uznanie, iż w Unii Europejskiej występuje zróżnicowanie innowacji społecznych na rzecz aktywnego
i zdrowego starzenia się, które jest powiązane z funkcjonowaniem odmiennych modeli państw opiekuńczych oraz współzarządzania publicznego. Coraz częściej pojawiające się innowacje społeczne mają szczególne znaczenie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). Region EŚW charakteryzuje się m.in. transformacją systemów zabezpieczenia społecznego, szybkim
starzeniem się populacji oraz brakami w infrastrukturze społecznej. W opisanym kontekście szczególne znaczenie mają nowatorskie podejścia do formułowania odpowiedzi na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw na poziomach krajowym,
regionalnym i lokalnym. Innowacje społeczne, w tym usługi społeczne, zdrowotne i opiekuńcze oraz programy międzypokoleniowe mogą być m.in. „skalowane” w celu zwiększenia solidarności międzypokoleniowej i spójności terytorialnej. Metodologia
badania opiera się na przeglądzie literatury, studiach przypadków i analizie statystycznej. W pierwszej części zostaną przybliżone
założenia teoretyczne perspektywy inwestycji i innowacji społecznych. Druga część koncentruje się na cechach innowacji społecznych w krajach EŚW. Omówione zostaną m.in. hipotezy dotyczące powiązań innowacji społecznych z koncepcją „srebrnej
gospodarki”, modelami państw dobrobytu i modelami współzarządzania publicznego. W trzeciej części prezentacji znajdą się
porównania innowacji społecznych w krajach EŚW. W tym celu zostaną wykorzystane dane z 33 źródeł – rankingów międzynarodowych, baz profili krajowych i dobrych praktyk.
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Demograficzne uwarunkowania systemu opieki nad ludźmi starymi w wybranych
państwach europejskich
Beata Ziębińska – Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla w Krakowie; Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zawierciu
Systemy opieki nad seniorami w poszczególny państwach różnią się między sobą nie tylko z powodu różnych tradycji opiekuńczych, czy poziomu zamożności społeczeństw, ale także z przyczyn demograficznych. Można dostrzec, że w niektórych państwach Europy Północnej, gdzie systemy te były tworzone najwcześniej i obecnie są one już znacząco reformowane, proces starzenia się społeczeństw rozpoczął się najwcześniej w Europie. Z kolei w państwach Europy Południowej, w których systemy
te są tworzone stosunkowo niedawno starzenie się wystąpiło później i ma odmienną dynamikę niż na Północy. Jeszcze inaczej
kształtują się demograficzne uwarunkowania opieki nad seniorem w Polsce. Celem wystąpienia jest przedstawienie dynamiki
procesu starzenia się społeczeństw (rozumianej jako zmiana wielkości odsetka osób w wieku 65 i więcej lat w ogólnej populacji
oraz zmiany mediany wieku), a także wybranych czynników kształtujących ten proces w latach 1955-2020 (np. stopy urodzeń,
oczekiwanego czasu życia). Do analizy wybrano takie państwa Europy Północnej jak Dania, Szwecja i Finlandia, Europy Południowej, do których zaliczono Włochy, Hiszpanię i Portugalię. Na tle tych dwóch grup państw przedstawiono sytuację Polski
i Europy (ogółem wszystkich państw kontynentu). Do analizy wykorzystano dane statystyczne Eurostat oraz ONZ.

Korzystanie z Internetu i usług e-health przez osoby starsze oraz jego wpływ na postawy
i zachowanie seniorów
Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Joanna Waligóra – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
Największy potencjał wzrostowy wśród osób wykorzystujących Internet dla celów zdrowotnych zaobserwowano w grupie osób
starszych. Istnieje wiele platform internetowych dostarczających informacji o zdrowiu, a coraz więcej ośrodków oferuje obecnie
możliwość elektronicznej obsługi pacjenta. Prezentacja stanowi omówienie badań nad wykorzystywaniem Internetu i usług e-zdrowia w grupie ludzi starszych oraz określenie ich postaw i potrzeb w tym zakresie. Wykazano, że w Polsce z Internetu korzysta
blisko 1/3 osób starszych (60+), a ponad 90% wykorzystuje go do celów zdrowotnych. Czynnikami oddziałującymi pozytywnie na
użytkowanie Internetu medycznego przez osoby starsze są: tzw. trzeci wiek, wyższe wykształcenie, wspólne zamieszkanie z rodziną
i posługiwanie się telefonem komórkowym. W zakresie usług e-health seniorzy prezentują dwie zasadnicze postawy: zwolenników
(41%) i przeciwników/niezdecydowanych wobec potrzeby korzystania z usług e-zdrowia. Wśród zwolenników najwięcej osób wyraża chęć otrzymywania prostych zaleceń lekarskich na telefon komórkowy lub komputer (84%), pozostali – potrzebę otrzymywania
wyników przeprowadzonych badań drogą elektroniczną (61%) oraz przypominania o planowanych wizytach w ośrodku zdrowia lub
branych lekach (60%). E-pacjent wsparty informacjami z Internetu chętniej aktywnie uczestniczy w procesie podejmowania decyzji
i bierze odpowiedzialność za swoje zdrowie. Informacja uzyskana ze stron internetowych może jednak być myląca lub źle zinterpretowana, może wyzwalać u pacjentów uczucie lęku oraz prowadzić do podjęcia niewłaściwych decyzji.

Opieka długoterminowa nad niesamodzielnymi osobami starszymi w województwie
zachodniopomorskim
Rafał Iwański – Uniwersytet Szczeciński
Prognozowane postępujące starzenie się populacji stawia przed społeczeństwami nowe wyzwania związane z koniecznością
zabezpieczenia opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi, które wymagają wsparcia i pomocy w wymiarze długoterminowym. Ważny jest kontekst społeczny procesu starzenia się populacji, który wyraża się w zmianie dominującego modelu rodziny
i funkcjonowania gospodarstw domowych. Podczas wystąpienia przedstawione zostaną m.in. wyniki badań przeprowadzonych
w województwie zachodniopomorskim, które dotyczą różnych form opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami
starszymi realizowanych przez:
– sektor pomocy społecznej w formie środowiskowej i stacjonarnej;
– sektor ochrony zdrowia w formie środowiskowej i stacjonarnej;
– opiekę nieformalną (rodzinną);
– prywatne placówki opiekuńcze.

Moje ciało i moja tożsamość. O dylematach tożsamościowych współczesnej seniorki
Emilia Kramkowska – Uniwersytet w Białymstoku
Tożsamość człowieka jest jedną z kluczowych kwestii zapewniających mu pomyślną egzystencję. Nie można przejść obojętnie
wobec pytań typu: kim jestem? jak siebie rozumiem? z czym się identyfikuję? Domagają się one odpowiedzi, która poddawana
jest ciągłej weryfikacji ze względu na zmieniające się uwarunkowania jednostkowe i społeczno-kulturowe. Cechą współczesnej
rzeczywistości jest silne skoncentrowanie na ciele człowieka, jego aparycji, fizycznej atrakcyjności, zgodności ze społecznie promowanymi wzorcami. Społecznie upowszechnianym wzorcem jest ciało młode, piękne, zgrabne, powabne. W sposób szczególny
dotyczy to ciała kobiety – przedstawicielki płci pięknej. Sprostanie społecznym oczekiwaniom w zakresie cielesności, nie jest
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zadaniem łatwym. Wymaga wiele wysiłku i wyrzeczeń. O ile jednak kobiety w młodym wieku są w stanie zrealizować współczesny ideał ciała kobiecego, o tyle jest to trudne i problematyczne dla kobiet w starszym wieku. W prezentowanym referacie, na
podstawie dostępnych wyników badań, opisanych w literaturze polskiej i zagranicznej, zostaną omówione wybrane dylematy tożsamościowe, doświadczane przez współczesne seniorki. Na skutek postępujących procesów starzenia się organizmu, ciało kobiety w starszym wieku, dalekie jest od społecznie promowanego ideału ciała kobiecego. Sytuacja to oddziałuje na poczucie własnej
wartości seniorek i wymaga redefinicji siebie, przedefiniowania własnej tożsamości. Prowadzone dotąd badania wskazują, że
kobiety w podeszłym wieku przyjmują różne strategie radzenia sobie ze wspomnianymi dylematami.

Zjawisko przemocy wśród osób po 60. roku życia w środowisku wielkomiejskim
Marta Giezek, Paulina Zabielska, Marta Bażydło, Barbara Masna – Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Środowiskowy Dom Samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie
Zjawisko przemocy może dotyczyć każdego człowieka, a jego konsekwencje trwają przez długi czas, wpływając negatywnie na codzienne funkcjonowanie bio-psycho-społeczne człowieka. Spośród notowanych aktów przemocy wzrasta liczba tych
z udziałem osób starszych. Badaniem objęto 1299 kwestionariuszy „Niebieskie Karty”, które wpłynęły w latach 2012–2013 do
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Szczecinie. Z tej próby analizie poddano 312 formularzy z udziałem osób powyżej 60. roku życia. Osoby starsze uwikłane są w przemoc w trzech wymiarach: jako osoby doznające przemocy, stosujące przemoc lub będące jej świadkami. Zdecydowanie częściej osobami doznającymi przemocy są kobiety
krzywdzone przez swoich mężów. Do ujawnienia przemocy z udziałem osób starszych dochodzi najczęściej w przedziale od jednego do trzech lat jej trwania, choć nierzadko przemoc trwa powyżej 7 lat. W zachowaniu ofiar przeważa zastraszenie, a wśród
sprawców agresja. Wśród seniorów uwikłanych w przemoc są osoby leczone psychiatrycznie, a jedną z konsekwencji przemocy
jest bezdomność. Wciąż wiele przypadków przemocy domowej dotyczącej osób starszych pozostaje nieujawniona, dlatego niezwykle ważna jest współpraca służb oraz ciągłe podnoszenie kompetencji w tym zakresie pracowników policji, oświaty, pomocy
społecznej i ochrony zdrowia. Celem podejmowanych działań jest przeciwdziałania przemocy dotyczącej osób starszych i przywracanie seniorom równowagi w codziennym funkcjonowaniu.

Sytuacje życiowe osób starszych i podejmowane działania wobec nich w kontekście
wybranych koncepcji socjologicznych i gerontologicznych. Inspiracje dla badań i praktyki
Marek Niezabitowski – Politechnika Śląska
Społeczne teorie starzenia się inspirowały praktykę instytucjonalną wobec ludzi starszych w różnych okresach rozwoju myśli
gerontologicznej. Niektóre z nich stanowiły w danym czasie swoisty paradygmat, który wyznaczał ideologie opieki nad ludźmi
starszymi i kierunki (sposoby) postrzegania i interpretowania ich zachowań (działań). Celem referatu jest pokazanie, jak wybrane
koncepcje gerontologiczne i socjologiczne opisują rzeczywiste sytuacje seniorów lub/i sposoby oddziaływania na nich w instytucjach dla nich tworzonych. Autor przyjmie perspektywę bliską socjologii humanistycznej, pokazując odczucia i postrzeganie
siebie przez seniorów w sytuacjach, które ich spotykają. Przy pomocy zacytowanych wypowiedzi osób starszych, będących respondentami badań jakościowych, zostanie pokazana oferowana im aktywność w kontekście ich potrzeb i wyobrażeń o swoim
statusie. W jednym przypadku perspektywa seniorów zostanie zestawiona ze spojrzeniem kierownika instytucji pomocowej. Jedną z tez tego referatu będzie przekonanie o znaczeniu edukacji i wiedzy gerontologicznej dla codziennej pracy z osobami starszymi. Zagadnienie to zostanie przestawione na przykładzie badań interwencyjnych szwedzkiego socjologa i gerontologa Larsa
Tornstama.

Opiekun rodzinny – nie musi być sam
Anna Janowicz – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Fundacja Hospicyjna
„Opiekun rodzinny - nie musi być sam” to hasło ogólnopolskiej kampanii społecznej, której celem jest zwrócenie uwagi na bardzo liczną, a jednocześnie niedostrzeganą i niedocenianą populację, jaką stanowią członkowie rodzin, opiekujący
się w domach swoimi bliskimi, niesamodzielnymi ze względu na chorobę lub wiek. Temat ten pojawia się w świadomości
społecznej zwykle przy okazji protestów opiekunów osób niepełnosprawnych przed Sejmem, ale także wówczas mówi się głównie o kwestii świadczeń finansowych, choć wśród postulatów opiekunów było również stworzenie systemu wsparcia, obejmującego między innymi opiekę wytchnieniową, umożliwienie łączenia opieki z pracą zawodową, czy umożliwienie odpoczynku.
Jest to szczególnie ważne w przypadku opieki sprawowanej przez wiele lat, czasem przez całe dorosłe życie opiekuna. W ramach
kampanii przypominamy, z jakimi obciążeniami wiąże się opieka, jakie zmiany wprowadza w życiu opiekunów, ale także jakie
mają oni prawa. Zachęcamy do dyskusji merytorycznej nad możliwością wprowadzenia w życie rekomendacji i wypracowania
strategii, dotyczącej wsparcia opiekunów nieformalnych. Jednocześnie, korzystając z doświadczeń zintegrowanej opieki paliatywno-hospicyjnej z jednej strony oraz innych krajów – z drugiej, podejmujemy konkretne działania oparte na potencjale lokalnych społeczności. Zwracamy uwagę, że zachodzące zmiany demograficzne i społeczne nie dają nam zbyt wiele czasu na wypracowanie i wdrożenie systemu wsparcia.
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Potrzeby religijne osób starszych
Norbert G. Pikuła, Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wiara pomaga człowiekowi nadawać życiu sens, gdyż uzasadnia wartości i działania jednostki niezależnie od istniejących
trudności, daje poczucie bezpieczeństwa, ułatwia radzenie sobie z trudnościami, daje nadzieję na rozwiązanie problemów i odzyskanie sił, pomaga przezwyciężać osamotnienie, zaakceptować śmierć. Wzmacnia poczucie własnej wartości i godności jednostki, nadaje życiu sens, pomimo istniejących przeciwności losu. Badania nad religijnością nie należą do łatwych, gdyż religijność rozumiana jako zdarzenie transcendentne nie może być rozpatrywana w wymiarze społecznym. Jednakże może stać się
przedmiotem rozważań z perspektywy socjologicznej, pedagogicznej, gerontologicznej i psychologicznej, gdyż religia wciela się
w ludzkie życie i pomaga określać życiowe cele. Niezwykle ważne jest poznanie potrzeb religijnych osób starszych, a przez to
ich religijności jako czynnika pomagającego nadawać życiu sens. Prezentowane wyniki badań są wycinkiem badań pilotażowych
przeprowadzonych wśród 195 seniorów zamieszkujących dużą aglomerację miejską w Polsce południowej. Główne pytanie badawcze, na które szukano odpowiedzi przyjęło postać pytania: Jakie są potrzeby religijne osób starszych? W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety „Nasze potrzeby” w opracowaniu prof. dr. Arndta Büssinga. Badania pilotażowe przeprowadzono w ramach współpracy środowisk naukowych Włoch, Niemiec i Polski.

Modele gerontologicznej pracy socjalnej
Maria Łuszczyńska – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Seniorzy jako grupa niezwykle zróżnicowana pod względem stanu zdrowia, wieku, sytuacji rodzinnej, statusu materialnego,
poziomu aktywności i aspiracji życiowych wymagają równie zindywidualizowanego podejścia. Da się jednak wyodrębnić trzy
podejścia w ramach szeroko rozumianej gerontologicznej pracy socjalnej, które mogą zastosować osoby zajmujące się zawodowo wsparciem społecznym seniorów. Mowa tu o podejściu (1) opiekuńczym, (2) aktywizacyjnym oraz (3) podtrzymującym
samodzielność. Te trzy modele zostaną omówione pod kątem charakterystyki seniora, jego potrzeb, potrzebnego zaangażowania
otoczenia społecznego oraz instytucji. Podane zostaną również obszary niedookreślone w rozbudowywaniu tych modeli oraz rekomendacje dla badaczy, którzy chcieliby wykorzystywać ten podział w budowaniu skutecznych strategii pomocowych wobec
seniorów.

Efektywność Modelu Wsparcia Centrum Spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów
w Polsce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech
Joanna Rymaszewska, Dorota Szcześniak, Katarzyna Urbańska – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
Dawn Brooker, Shirley Evans, Simon Evans, Jennifer Bray, University of Worcester, Rabih Chattat,
University of Bologna, Elisabetta Farina, Alessia D’Arma, Francesca Lea SAIBENE, Don Gnocchi
Foundation, Mediolan, Iris Hendriks, Franka Meiland, Rose-Marie Dröes, VU University Medical
Center, Amsterdam
Model Wsparcia Centrum Spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów został zaadaptowany i wdrożony w Polsce,
Wielkiej Brytanii i we Włoszech w ramach projektu MEETINGDEM 2014-2017 (w Polsce finansowany przez NCBiR). U osób
z otępieniem korzystających z Centrów Spotkań (CS) oceniano nasilenie objawów behawioralnych (NPI), depresyjnych (CSDD)
oraz poczucie jakości życia (DQoL, QOL-AD) przed i po siedmiu miesiącach od rozpoczęcia udziału w programie. Jednocześnie w badaniu wzięły udział osoby korzystające z innych form dostępnej w danym państwie dziennej opieki. W badaniu wzięło
udział 85 uczestników CS oraz ich 93 opiekunów, a także 74 pary osób z otępieniem wraz z opiekunami korzystające z innych
form opieki dziennej. Zaobserwowano, że u osób korzystających z Centrów Spotkań, w porównaniu do pozostałych, wzrosło
poczucie jakości życia w zakresie samooceny (DQoL: Self-esteem; F = 4.80, p = 0.03), pozytywnego afektu (DQoL: Positive
Affect; F = 14.93, p < 0.00) oraz poczucia przynależności (Feelings of Belonging; F = 7.77, p = 0.01). Częstsze korzystanie z CS
korelowało pozytywnie z redukcją objawów behawioralnych (rho = 0.24, p = 0.03) oraz wzrostem otrzymywanego wsparcia społecznego (rho = 0.36, p = 0.001). Sukces wdrożenia Modelu Wsparcia Centrum Spotkań we wszystkich trzech państwa stanowi
zachętę, aby rozpowszechniać ideę tej formy wsparcia i wspierać tworzenie Centrów Spotkań w kolejnych miejscach w Polsce
i na świecie.

Prywatne ubezpieczenia emerytalne we współczesnych Włoszech
Joanna Plak – Ochotnicze Hufce Pracy, Warszawa
W latach 90. XX wieku został zapoczątkowany proces reformowania włoskiego systemu emerytalnego. Kolejne reformy miały na celu doprowadzić do zmniejszenia wydatków publicznych na świadczenia emerytalne, m.in. dzięki promowaniu prywatnych ubezpieczeń emerytalnych (tzw. II filar) oraz tworzeniu zachęt do gromadzenia oszczędności w funduszach emerytalnych.
W prezentacji zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia, jak struktura II filara ubezpieczeń emerytalnych po reformach, warunki
przystąpienia do prywatnych ubezpieczeń emerytalnych, forma grupowa oraz indywidualna uczestnictwa, rodzaje oferowanych
świadczeń emerytalnych oraz przedemerytalnych, koszty związane z gromadzeniem dodatkowych oszczędności na starość, ko-
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rzyści związane z uczestnictwem w II filarze, wpływ polityki inwestycyjnej funduszu emerytalnego na wysokość świadczenia
końcowego.

Starzeć się to znaczy dojrzewać. Geragogiczna perspektywa oglądu starości
Elżbieta Dubas – Uniwersytet Łódzki
Proces starzenia się może być postrzegany jako procesu rozwoju, gdzie w obszarze głównych jego zakresów: rozwoju biologicznego, psychicznego, społecznego, kulturowego i duchowego uwypuklono aspekty możliwych zmian, wskazujących na doskonalenie się osoby starszej, osiąganie pełni człowieczeństwa – osobowe dojrzewanie. Starzenie się jako dojrzewanie ukazuje
człowieka starszego jako osobę dynamicznych zmian, osobę wciąż „stającą się”, autokreacyjną. Jej wysiłek rozwojowy sprzyja
radzeniu sobie ze starością, dostrzeganiu w starości piękna (estetyzacji starości), zrozumieniu sensu starości i życia w wymiarze
jednostkowym, gatunkowym i kosmicznym. Starzenie się jako dojrzewanie uruchamia – poprzez autorefleksję – swoisty proces uczenia się: starości i życia, niesformalizowany, egzystencjalny i aksjologiczny, osadzony w realiach codzienności i często
trudnych doświadczeń życiowych, jednoznacznie poszerzający pole samoświadomości jednostki. W jego następstwie starość jest
swoistym domykaniem cyklu rozwojowego, pozwalającym na najpełniejsze doświadczenie i zrozumienie istoty ludzkiego życia.

Parentyfikacja dziadków w kontekście przebiegu ostatniej fazy życia człowieka
Joanna Borowik – Uniwersytet w Białymstoku
W ostatnich latach coraz bardziej częste staje się zjawisko wychowywania wnuków przez ich dziadków. W związku z tym
ważnym zagadnieniem staje się społeczne, emocjonalne i fizyczne funkcjonowanie zarówno dzieci i młodzieży, a także ich opiekunów, którzy muszą sobie poradzić z przyjęciem „starej – nowej” roli rodzica. Parentyfikacja dziadków w tym kontekście oznacza powrót do pewnego momentu z wcześniejszego okresu życia. Biorąc pod uwagę fakt, że w każdej fazie życia występują
konkretne zadania i funkcje do realizacji, należy zadać sobie pytanie, co dzieje się w sytuacji, kiedy podejmowane zadania nie
odpowiadają fazie cyklu życia, w której obecnie znajduje się jednostka. Istotnym elementem staje się zatem poznawanie determinantów, mających wpływ na funkcjonowanie dziadków, którzy ponownie podjęli się pełnienia funkcji właściwych dla rodziców
w stosunku do swoich biologicznych wnuków.

Wymiary starości w średniowieczu
Anna Szafranek – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Ocena aspektów starości oparta o analizę materiałów historiograficznych późnośredniowiecznej Polski – „Roczników czyli
kronik sławnego Królestwa Polskiego” autorstwa Jana Długosza pozwala na wskazanie różnych wymiarów starości, dostrzeganych już w tamtych czasach. Podstawę źródłową badań stanowią polska i łacińska wersja ksiąg 9-12 Kronik Długosza. Analiza
postrzegania starości i jej wymiarów przez polskiego dziejopisa, naocznego świadka życia średniowiecznego społeczeństwa potwierdza, że już wówczas eksponowano różne aspekty starości. Analizie poddano następujące wymiary starości: wymiar biologiczny, psychiczny oraz religijny. Przez odwołanie się do przywoływanych przez Długosza przykładów konkretnych postaci,
podjęto nie tylko próbę przybliżenia postrzegania wymiarów starości, ale także ich oceny, co pozwala na wskazanie pozycji i roli
osób w podeszłym wieku w życiu średniowiecznego społeczeństwa polskiego.

Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności – ciągłość i zmiana
Barbara Szatur-Jaworska – Uniwersytet Warszawski
Termin „polityka wobec starzenia się ludności” wymaga nowej konceptualizacji oraz zdefiniowania różnic między nim a polityką wobec starości oraz polityką senioralną. Trzy polityki szczegółowe (rodzinna, emerytalna i migracyjna) składające się na
politykę wobec starzenia się ludności przechodziły od początku lat 70. XX wieku rozmaite okresy, zachowując jednak ciągłość
i podlegając podyktowanemu miedzy innymi przez uwarunkowania demograficzne i społeczne, rozwojowi. Konieczne zmiany
wymagają nie tylko monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce, ale i jasnej koncepcji polityki społecznej.

GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4

276

STRESZCZENIA ZAKWALIFIKOWANE DO PREZENTACJI USTNYCH

Robot społeczny w opiece nad osobami starszymi
– projekt ENRICHME
Katarzyna Wieczorowska-Tobis1, Katarzyna Stachnik1,2,
Marta Lewandowicz1, Joanna Piasek1,3, Sławomir Tobis1,
Aleksandra Suwalska1
1
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
3
Politechnika Poznańska
Projekt ENRICHME (realizowany w ramach finansowania Horizon 2020) jest dedykowany osobom z łagodnymi zaburzeniami
funkcji poznawczych i ma na celu, poprzez zwiększenie ich aktywność, optymalizację ich stanu funkcjonalnego. Jego realizację
rozpoczęto w marcu 2015r., a zakończenie zaplanowane jest na luty 2018. Konsorcjum realizujące projekt jest złożone z przedstawicieli 7 krajów (Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Polska, Wielka Brytania, Włochy); koordynatorem projektu jest firma
Elettronica Bio Medicale (EBM) z Włoch. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu jest jedynym medycznym partnerem projektu.
Projekt obejmuje 4 etapy:
1. Ocenę potrzeb związanych z robotem potencjalnych użytkowników (osób starszych i ich opiekunów – zarówno formalnych,
jak i nieformalnych), ale też wymagań związanych z akceptacja robota
2. Stworzenie prototypu robota według zebranych danych
3. Testowanie prototypu robota w warunkach kontrolowanych, czyli w laboratoriach, którymi są mieszkania wspomagane technologicznie (AAL)
4. Walidacja robota w warunkach środowiska – w mieszkaniach chronionych lub w mieszkaniach osób starszych.
Obecnie realizowany jest ostatni etap. Podczas sesji przedstawione zostaną wyniki realizowanego projektu:
1. Roboty społeczne – miejsce w opiece - dr hab. Aleksandra Suwalska
2. Założenia projektu ENRICHME - prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
3. Zastosowanie grup fokusowych w projekcie ENRICHME – mgr Katarzyna Stachnik
4. Personalizacja rekomendacji żywieniowych z zastosowaniem robota TIAGo – mgr Marta Lewandowicz
5. Techniczne aspekty wdrażania robota usługowego asystującego seniorom – mgr Joanna Piasek
6. Walidacja robota w środowisku – dr Sławomir Tobis

GERONTOLOGIA POLSKA, 2017, 4

GERONTOLOGIA POLSKA 2017; 25: 277-287			

XIII Zjazd Naukowy
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji posterowych

Wpływ bólu przewlekłego na samoocenę nasilenia objawów depresji u osób starszych

Grażyna Puto, Iwona Repka, Klaudia Rybarska; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Wstęp. Przewlekłe dolegliwości bólowe stanowiące negatywne symptomy zdrowotne występujące u osób starszych, mogą przyczynić się do pogorszenia stanu funkcjonalnego, narastania niesprawności, zwiększonego ryzyka upadków i ich groźnych następstw. Doświadczanie bólu przewlekłego, wiąże się z emocjami i cierpieniem ujemnie wpływającym na stan psychiczny prowadzący do zaburzeń
nastroju i reakcji wycofania a nawet depresji, a zatem przyśpiesza uzależnienie osób starszych od pomocy innych. Cel. Ocena wpływu
bólu przewlekłego na samoocenę nasilenia objawów depresji. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 181 osób po 65.
roku życia z bólem przewlekłym (czas trwania > 6 miesięcy, brak choroby nowotworowej). Ocenę natężenia bólu przeprowadzono przy
pomocy Brief Pain Inventory – Short Form – (BPI-SF) a poczuciem depresji Geriatryczną Skalą Oceny Depresji 15-punktową. Wyniki.
Samoocena nasilenia objawów depresji wykazała u ponad połowy badanych (54%) umiarkowane poczucie depresji, ciężkie u 10% osób,
wynik prawidłowy uzyskano 36% badanych. Średnia najsilniejszego natężenia bólu w badanej grupie wynosiła 6,6 (± 1,7), najsłabszego 2,4 (± 2,1) a w chwili badania 3,5 (± 1,8). Analiza współczynnika Rho Spearmana wykazała istotnie: ujemną korelację między ulgą
w bólu a samooceną nasilenia objawów depresji (R = –0,380; p = 0,000) oraz dodatnią między natężeniem bólu najsłabszym (R = 0,361;
p = 0,000), średnim (R = 0,151; p = 0,042) oraz stopniem natężenia w chwili badania (R = 0,349; p = 0,000) a samooceną nasilenia objawów depresji. Wnioski. Ból przewlekły u osób starszych wpływa na samoocenę nasilenia objawów depresji, powodując wzrost jego
natężana. Ocena bólu przewlekłego powinna stanowić podstawę współpracy zespołu terapeutycznego z osobą starszą.

Ocena ilościowa i jakościowa bólu przewlekłego u osób starszych przy pomocy kwestionariusza
McGill-Melzack – badania wstępne

Grażyna Puto, Iwona Repka, Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział
Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Wstęp. Znajomość istoty bólu przewlekłego u osób starszych, wobec postępującego procesu starzenia się społeczeństwa postrzeganego jako wyzwanie dla XXI wieku, nabrała szczególnego znaczenia nie tylko w aspekcie negatywnego subiektywnego odczucia, ale
również ze względu na konsekwencje społeczne. W piśmiennictwie istnieje niewiele doniesień na temat badań oceny ilościowej i jakościowej bólu przewlekłego u osób starszych. Większość prowadzonych dotychczas badań ma charakter selektywny i dotyczy młodszej
populacji osób. Cel. Ocena ilościowa i jakościowa bólu przewlekłego u osób starszych. Materiał i metody. Wśród 181 osób po 65. roku
życia z bólem przewlekłym (czas trwania > 6 miesięcy, brak rozpoznanej choroby nowotworowej) odsetek badanych kobiet był większy
niż mężczyzn (61,9% vs. 38,1%). Ocenę ilościową i jakościową doznań bólowych uwzględniającą aspekty: sensoryczne dotyczące siły,
dynamiki i jakości, emocjonalne, mieszane oraz dotyczące intensywności bólu przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza McGill–
Melzack. Obliczenia wykonano za pomocą programu IBM SPSS Statistics 24 for Windows. Za istotne statystycznie przyjęto efekty,
dla których wartość p < 0,05. Wyniki. Ocena jakościowa doznań bólowych wykazała, iż kobiety osiągnęły wyższe średnie wartości niż
mężczyźni w sferze emocjonalnej zawierającej uczuciowy stosunek do przeżywanych doświadczeń bólowych (1,9 ± 1,8 vs. 1,7 ± 2,3;
p = 0,00) oraz w mieszanej weryfikacji różnorodnych aspektów bólu (3,4 ± 2,2 vs. 2,6 ± 2,0; p = 0,02). Wskaźnik oceny bólu, czyli średnia ilości wybranych słów (przymiotników) kobiet była wyższa niż mężczyzn (18,4 ± 7,8 vs. 17,2 ± 9,7 p = 0,04). Ilościowa (średnia)
ocena aktualnej intensywności bólu w chwili badania u kobiet wynosiła 3,3 (± 0,6), u mężczyzn 3,2 (± 0,6), p > 0,05. Wśród badanych
dominowały kobiet i mężczyzn z bólem napadowym (42% vs. 49,3%), mniejszą grupę stanowiły kobiety i mężczyźni z bólem przerywanym (35,7% vs. 33,3%) i ciągłym (22,3% vs. 17,4%). Wnioski. W ocenie ilościowo – jakościowej bólu przewlekłego u osób starszych
warto uwzględnić płeć chorych (kobiety inaczej odczuwają ból niż mężczyźni). Włączenie oceny ilościowo – jakościowej bólu przewlekłego w codzienną praktykę zespołu terapeutycznego powinno być podstawą współpracy z osobą starszą.

Zmiany umieralności z powodu zawału serca i zawału mózgu u osób po 65. roku życia
w okresie 2010-2014

Alicja Cicha-Mikołajczyk, Aleksandra Piwońska, Maria Polakowska; Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu
Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii, Warszawa
Wstęp. W latach 2010-2014 zgony z powodu zawału serca (ZS) i zawału mózgu (ZM) stanowiły przeciętnie 3,93% oraz 4,03%
wszystkich zgonów w grupie wieku 65 lat i powyżej. W 2014 r. z powodu ZS zmarło 9,1 tys. osób w wieku 65+, natomiast z powodu CI
10,0 tys. osób. Cel. Ocena zmian umieralności z powodu zawału serca i zawału mózgu u osób w wieku 65+ w okresie 2010-2014 w Polsce. Materiał i metody. Analizowano uzyskane z GUS zbiory danych o zgonach z powodu zawału serca (I21I23) i zawału mózgu (I63)
za lata 2010-2014. Obliczano: standaryzowane współczynniki umieralności (SMR) w przedziale wieku 65+ w oparciu o standardową
strukturę populacji europejskiej z 2013 r., specyficzne współczynniki umieralności w przedziałach wieku 65-74 i 75+ oraz analizowano
ich zmiany w czasie. Wyniki. W latach 2010-2014 standaryzowane współczynniki umieralności z powodu ZS i ZM w Polsce w przedziale wieku 65+ zmalały odpowiednio o przeszło 30% i 20%. SMR65+ z powodu ZS zmniejszył się z 341,7 do 231,5 [1/100 000] dla
mężczyzn oraz z 173,5 do 119,7 [1/100 000] dla kobiet, natomiast SMR65+ z powodu ZM zmniejszył się z 251,6 do 196,8 [1/100 000]
dla mężczyzn oraz z 217,1 do 168,5 [1/100 000] dla kobiet. Największe spadki umieralności odnotowano w grupie wieku 65-74 (ZS:
kobiety 35,15%, mężczyźni 34,67%; ZM: kobiety 36,05%, mężczyźni 27,71%). W grupie wieku 75+ spadki umieralności były niższe
(ZS: kobiety 27,43%, mężczyźni 30,47%; ZM: kobiety 16,56%, mężczyźni 18,59%). Zmiany wszystkich współczynników umieralności
były istotne statystycznie. Wnioski. W latach 2010-2014 u osób w wieku 65+ zaobserwowano większy spadek umieralności z powodu
zawału serca niż zawału mózgu. Mężczyźni w wieku 65-74 umierali częściej niż kobiety (ZS: 2,84 razy, ZM: 1,77 razy), a w wieku 75+
częściej tylko z powodu ZS (ZS: 1,56 razy, ZM: 0,95 razy).
Ó Akademia Medycyny
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„Wstydzę się, panie doktorze”. Poszukiwanie profesjonalnej pomocy w problemach natury seksualnej
u starszych dorosłych w Polsce
Gabriela Gore-Gorszewska; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
Psychologia Stosowana

Wstęp. Występowanie dysfunkcji seksualnych nasila się wraz z wiekiem. Niestety, starsi dorośli stosunkowo rzadko szukają pomocy
specjalistycznej. Skrępowanie i poczucie „niestosowności” w obliczu rozmowy z lekarzem często owocuje wycofywaniem się z kontaktu. Część przedstawicieli służby zdrowia niechętnie podejmuje tematykę zdrowia seksualnego ze starszymi pacjentami. Cel. Celem badania było ustalenie, czy osoby starsze w Polsce, doświadczające problemów seksualnych, poszukują fachowej pomocy lekarskiej, oraz
ustalenie, do jakich specjalistów Polscy seniorzy najchętniej zwracaliby się po pomoc. Materiały i metody. Opracowany na podstawie
literatury autorski kwestionariusz zawierał pytania dotyczące kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia problemów natury seksualnej,
a także preferowanego specjalisty, który miałby zająć się tymi problemami. Grupę respondentów utworzyło 67 osób w wieku 60-89 lat,
które zgodziły się na udział w badaniu. Kobiety stanowiły 64% ogółu, mężczyźni 36%. Badanie przeprowadzono w ośrodku sanatoryjnym, z zapewnieniem prywatności i pełnej anonimowości. Wyniki. Zdecydowana większość badanych (82%) nigdy nie szukała fachowej pomocy lekarskiej w zakresie dysfunkcji seksualnych. W przypadku 87% respondentów lekarz nigdy nie zainicjował rozmowy
z pacjentem na temat ewentualnych problemów seksualnych. Najwłaściwszą według badanych osobą, która powinna dostarczać pomocy
w zakresie problemów seksualnych, jest lekarz specjalista (ginekolog, urolog, seksuolog), zaledwie co piąty respondent oczekiwałby pomocy ze strony lekarza rodzinnego. Różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami okazały się nieistotne statystycznie. Wnioski. Odsetek
starszych Polaków konsultujących z lekarzem ich stan zdrowia seksualnego jest znikomy, co niesie ze sobą ryzyko występowania w tej
populacji wielu niezdiagnozowanych dysfunkcji seksualnych. Seniorzy nie są skłonni postrzegać lekarza pierwszego kontaktu jako profesjonalisty, który mógłby udzielić pomocy w tym zakresie. Przekonanie o konieczności wizyty u specjalisty może w znaczący sposób
ograniczać liczbę starszych dorosłych gotowych do podjęcia rozmowy o problemach natury seksualnej.

Motywy uczestnictwa osób po 60. roku życia w projekcie Medycznego Uniwersytetu Seniora przy
Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (Mus Pum) w roku akademickim 2016/2017

Magdalena Sylwia Kamińska1, Monika Wałowska2; 1 Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2 Oddział Geriatrii i Przewlekle Chorych, Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Wstęp. Współcześnie obserwuje się pozytywne zmiany postrzegania starości i roli człowieka starszego w społeczeństwie. Okres starości dla wielu seniorów jest okresem trudnym ze względu na zmianę życiowych ról oraz utratę pełnej sprawności fizycznej oraz intelektualnej. Jest jednocześnie okresem życia o szczególnym potencjale, w którym seniorzy, chcąc osiągnąć pełnię człowieczeństwa, mogą
podejmować różne formy kształcenia ustawicznego. Pierwszy w Polsce Medyczny Uniwersytet Seniora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (MUS PUM) powstał, wychodząc naprzeciw potrzebie podejmowania działań ułatwiających i stymulujących
aktywność coraz większej liczbie osób starszych. Cel. Celem pracy było poznanie motywów uczestnictwa osób po 60. r.ż. w projekcie
MUS PUM. Materiał i metody. W badaniu wzięły udział 94 osoby. Kobiety stanowiły 87,2% badanej grupy, mężczyźni – 12,8%.
Wybraną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny w oparciu o kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Analizę statystyczną
przeprowadzono stosując test niezależności chi-kwadrat Pearsona. Wyniki. W badaniu wzięło udział 45,2% osób z wyższym wykształceniem, 52,7% – z wykształceniem średnim. Ponad 43% badanych żyło w gospodarstwach domowych jednoosobowych, a ponad 46%
– w dwuosobowych jednopokoleniowych. Prawie 80% osób nie podejmowało już pracy zawodowej, 5,3% – nadal pracowało w pełnym
wymiarze godzin. Ponad 68% badanych wykonywało pracę umysłową, a 5,4% – fizyczną. Dla odpowiednio 89,25%, 87,10%, 84,78%,
77,42% respondentów bardzo duży wpływ na wybór MUS miała chęć poszerzenia wiedzy medycznej i podniesienia świadomości odnośnie zdrowego stylu życia, ciekawość, chęć aktywnego spędzania czasu wolnego oraz chęć aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wykazano statystycznie istotną zależność między wiekiem (p = 0,048), płcią (p = 0,020) i rodzajem wykonywanej pracy zarobkowej (p = 0,015) a chęcią poszerzenia wiedzy medycznej jako motywem uczestnictwa w MUS. Wnioski. Badani najczęściej wybierają
uczestnictwo w MUS celem poszerzenia swojej wiedzy medycznej, a także podniesienia świadomości odnośnie zdrowego stylu życia
a zmienna ta korelowała wraz z wiekiem, płcią i rodzajem wykonywanej pracy zarobkowej ankietowanych.

Częstość występowania zespołu słabości wśród pacjentów w wieku podeszłym hospitalizowanych
w oddziale geriatrycznym – badanie retrospektywne

Agnieszka Kasiukiewicz1,2, Zyta Beata Wojszel1,2, Katarzyna Klimiuk2, Bartłomiej Kuprjanowicz1,2, Barbara Bień1,2;
1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Geriatrii, 2 Szpital ZOZ MSW w Białymstoku, Oddział Geriatrii

Wstęp. Zespół słabości (frailty syndrome, FS), stanowi fenotypowy obraz wyczerpywania się fizjologicznych rezerw narządowych
wskutek starzenia i współistniejących chorób. Rozwija się zazwyczaj ze stadium krzepkości (robustness), poprzez częściową niewydolność rezerw ustroju (pre-frailty) do pełnoobjawowego obrazu słabości (frailty). Mimo iż FS jest uważany za odwracalny do pewnego
stopnia, zazwyczaj prognozuje śmierć, zatem jest sygnałem do podjęcia szczególnej opieki nad seniorem. Cel. Celem pracy była ocena
rozpowszechnienia FS u pacjentów geriatrycznych wg kryteriów Fried i klinicznej skali słabości wg Rockwood’a. Materiał i metody.
Do badania włączono 416 pacjentów w wieku 81,2; + 6,9 lat hospitalizowanych w 2015 r. w Klinice Geriatrii UMB. Na podstawie zmodyfikowanych kryteriów Fried (osłabienie siły uścisku dłoni, spowolnienie chodu, wyczerpanie zgłaszane w skali GDS, spadek masy
ciała i niska aktywność fizyczna w skali Grimby), pacjentów kwalifikowano do grupy robust, pre-frail i frail. FS klasyfikowano również
w 7-stopniowej klinicznej skali słabości: bardzo krzepki, krzepki, krzepki mimo chorób, podatny na FS, łagodnie, umiarkowanie i poważnie osłabiony. Wyniki. Z powodu głębokiej niesprawności lub trudności technicznych rozpoznanie zespołu słabości wg kryteriów
Fried było możliwe do oceny u 332 (80%) pacjentów, zaś u wszystkich osób wg klinicznej skali słabości. Wg Fried 72,6% badanych
spełniało kryterium niskiej aktywności fizycznej, 64,5% – osłabionej siły uścisku dłoni, 60,8% – wyczerpania, 47,9%-spowolnienia chodu, a 20,2% – spadku masy ciała. 28 pacjentów (8,4%) zakwalifikowano jako robust, 111 pacjentów (33,4%) pre-frail, a 193 (58,2%)
frail. W klinicznej skali słabości nie stwierdzono b. krzepkich, a kolejne kategorie rozkładały się następująco: 2,4%; 13,9%; 33,1%;
58,2%, 12,7% i 4,5%. Wnioski. Znakomita większość pacjentów oddziału geriatrii prezentuje fenotypowy obraz łagodnej lub pełnoobjawowej słabości. Mimo iż obie skale identyfikują FS lub ryzyko tego zespołu, to klasyfikację kliniczną wyróżnia łatwiejsza wykonalność i większe spektrum zróżnicowania. Identyfikacja osób z FS i modyfikacja ich terapii stanowi wyzwanie dla klinicystów opiekujących się starszymi pacjentami, niezależnie od profilu ich specjalizacji.
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Wykorzystanie skal do oceny funkcjonalnej podstawowych oraz złożonych czynności życiowych
w badaniach naukowych

Paulina Zabielska1, Mariola Głowacka2, Beata Haor3, Beata Karakiewicz1; 1Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w Katedrze Medycyny Społecznej, 2Instytut Nauk o Zdrowiu,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, 3Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy,
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego
Wstęp. Poprawa warunków społeczno-gospodarczych, podniesienie poziomu jakości opieki zdrowotnej oraz poprawa warunków środowiskowych spowodowały, że w ciągu ostatnich 50. lat oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wzrosła w całej UE, średnio
o około 10 lat. Ważną kwestią w procesie starzenia się jest zachowanie niezależności w każdym aspekcie życia, szczególnie w zakresie podstawowych i złożonych czynności życiowych. Autorzy na całym świecie podejmują tematykę dotyczącą funkcjonalności osób
starszych, dlatego zasadnym jest sprawdzenie narzędzi wykorzystywanych w procesach badawczych, w tym standaryzowanych skal
ADL i IADL. Cel. Ocena zastosowania skal do oceny funkcjonalnej podstawowych oraz złożonych czynności życiowych wśród osób
w wieku 80+, w badaniach europejskich. Materiał i metody. Analizie poddano artykuły, w których zastosowano skale ADL i/lub IADL.
Potencjalnie istotne artykuły uzyskano w wyniku przeglądu i przeanalizowania bazy danych PUBMED (MEDLINE) poprzez wpisanie haseł przedmiotowych: „ocena czynności życiowych”, „ADL”, „IADL”, „złożone czynności życiowe”, „podstawowe czynności życiowe”. Wybór artykułów opierał się na kryteriach włączenia ustalonych przez autorów i powołanego gremium doradczego. Wyniki.
W procesie badawczym przeanalizowano polskojęzyczne i anglojęzyczne artykuły opublikowane w latach 1997-2017, w których wykorzystano skale oceny podstawowych czynności życia codziennego i/lub skali złożonych czynności życia codziennego w grupie osób 80+.
Wśród 132 przeanalizowanych artykułów, warunki spełniło jedynie 10, w tym 7 badań polskich i 3 europejskie (wyłączając polskie).
Autorzy w przeprowadzanych procesach badawczych wykorzystali zróżnicowane metody analityczne skal ADL i IADL. Odmienność
badań przejawiała się również w zastosowaniu zróżnicowanej punktacji oraz w wektorze zmian, a także czasie trwania badań. Wnioski. Stosowanie innej metodyki w badaniach nad funkcjonalnością osób starszych utrudnia interpretację wyników, ich porównanie oraz
praktyczne zastosowanie. Ujednolicenie metod badawczych stosowanych do oceny podstawowych oraz złożonych czynności życiowych
osób 80+ umożliwiłoby porównanie ze sobą uzyskanych danych w perspektywie interdyscyplinarnej.

Zastosowanie metody bioimpedancji elektrycznej w ocenie stanu odżywienia osób starszych

Renata Markiewicz-Żukowska, Joanna Bielecka, Sylwia K. Naliwajko, Elżbieta Karpińska, Anna Puścion-Jakubik,
Maria H. Borawska; Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wstęp. Wraz ze starzeniem się organizmu dochodzi do wielu zmian w składzie ciała. Zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej, głównie
w obrębie jamy brzusznej, podwyższa ryzyko chorób metabolicznych i układu sercowo-naczyniowego. U osób starszych może dochodzić także do utraty masy ciała, w tym tkanki mięśniowej. Osłabienie odczuwania głodu i pragnienia oraz zaburzenia wchłaniania mogą
skutkować niedożywieniem, które zwiększa ryzyko infekcji, osteoporozy czy niedokrwistości oraz utrudnia gojenie się ran i procesy
rekonwalescencji. Cel. Ocena stanu odżywienia osób starszych z wykorzystaniem metody bioimpedancji elektrycznej (BIA). Materiał
i metody. Badania przeprowadzono w grupie 95 osób z Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku – DPS (48 kobiet, 47 mężczyzn)
w wieku 60-90 lat. Każda osoba wyraziła zgodę na udział w badaniach, które uzyskały również zgodę Komisji Bioetycznej UMB nr
R-I-002/259/2008. Metodą BIA z użyciem aparatu InBody 720 oceniono masę ciała, masę mięśni szkieletowych (SMM) oraz procentową zawartość tkanki tłuszczowej (PBF), zawartość tkanki tłuszczowej wewnątrzbrzusznej (VFA), proporcje ciała (zawartość tkanki
tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała w kończynach górnych, dolnych i w tułowiu), wskaźnik fitness (FS), a także indeks masy ciała (BMI). Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą programu Statistica 12.0. Wyniki. Wykazano nadwagę u 45%, a otyłość
u 35%, natomiast niedowagę u 1% badanych. Nadmierny PBF odnotowano u ponad 70% kobiet i 80% mężczyzn. Tkanka tłuszczowa
zgromadzona była głównie w obrębie tułowia. VFA przekraczała normę u ponad 70% osób. Wraz z wiekiem obserwowano mniejszą
SMM, a większą masę tkanki tłuszczowej w kończynach górnych, dolnych i tułowiu. Ponad 80% kobiet i 70% mężczyzn charakteryzowało się FS < 70. Wnioski. Masa tkanki tłuszczowej zwiększała się wraz z wiekiem, a masa mięśni szkieletowych zmniejszała się,
zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Nadwaga i otyłość dotyczyły większości badanych. Uzasadnione jest monitorowanie stanu odżywienia oraz prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących prawidłowego żywienia wśród osób starszych. Ocena stanu odżywienia jest
kluczowym elementem w całościowej ocenie geriatrycznej.

Ocena funkcji poznawczych u pacjentów opieki długoterminowej w Polsce – porównanie zakładów
opieki długoterminowej i domów pomocy społecznej
Violetta Kijowska, Katarzyna Szczerbińska; Zakład Socjologii Medycyny, Katedra Epidemiologii i Medycyny
Zapobiegawczej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Wstęp. W Polsce rozpowszechnienie deficytów poznawczych w populacji ogólnej wzrasta wraz z wiekiem. Brakuje natomiast danych na temat występowania tych zaburzeń wśród pacjentów w reprezentatywnej próbie zakładów opieki długoterminowej (ZOL/ZPO)
i domów pomocy społecznej (DPS). Cel. Celem badania było ustalenie częstości występowania deficytów poznawczych w populacji
osób starszych przebywających w reprezentatywnej próbie placówek opiekuńczych typu ZOL/ZPO i DPS w Polsce, w tym szczegółowa
ocena funkcji poznawczych i ustalenie różnic w charakterystyce tych pacjentów, zależnie od typu placówki. Materiał i metody. W latach 2015-2016 wykonano przesiewowe badanie pacjentów w reprezentatywnej próbie 23 placówek opiekuńczych w Polsce (pod względem typu, regionu, wielkości, formy prawnej). Grupę badaną stanowiło 1587 osób, w tym 626 pacjentów z 11 ZOL/ZPO i 961 mieszkańców z 12 DPS. Do oceny występowania deficytów poznawczych użyto skali Funkcjonowania w Zakresie Funkcji Poznawczych
(CPS – Cognitive Performance Scale). Wyniki. Średni wiek osób badanych wynosił 80 lat, z czego 67,7% stanowiły kobiety. Odsetek
osób w śpiączce wynosił 7,8% pacjentów ZOL/ZPO i 4,6% mieszkańców DPS. Ustalono, że częstość występowania zaburzeń poznawczych (CPS ≥ 2) wśród pacjentów placówek opiekuńczych w Polsce jest wysoka (ogółem 65,2%, n = 1035; bez osób w śpiączce) i wynosi od 74,5% w ZOL/ZPO do 59,2% w DPS. Ciężkie deficyty poznawcze (CPS = 5-6) zaobserwowano u 41,2% pacjentów ZOL/ZPO
i 20,5% mieszkańców DPS(p < 0,001). U pacjentów ZOL/ZPO statystycznie istotnie częściej niż u mieszkańców DPS występowały
także nasilone objawy zaburzeń pamięci proceduralnej (72,3% vs. 55,2%), pamięci długotrwałej (56,5% vs. 32,1%), pamięci krótkotrwałej (46,8% vs. 33,4%), pamięci sytuacyjnej (40,2% vs. 26,4%) oraz brak zdolności podejmowania codziennych decyzji (44,7% vs.
21,5%) i istotne problemy ze zrozumiałym wyrażaniem się (44,6% vs. 24,7%). Wnioski. Wykazano dużą częstość występowania zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów w placówkach opiekuńczych w Polsce. Istnieje potrzeba dostosowania podejścia w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym u pacjentów z otępieniem w obu typach tych placówek, w celu zapewnienia odpowiedniej opieki.
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Zaparcia u osób starszych – rola dietetyka i farmaceuty

Monika Grabia, Joanna Bielecka, Patryk Nowakowski, Anna Puścion-Jakubik, Renata Markiewicz-Żukowska, Maria
H. Borawska; Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet
Medyczny w Białymstoku
Wstęp. Zaparcie jest stanem patologicznym objawiającym się oddawaniem stolca rzadziej niż 3 razy w tygodniu lub zmianą jego konsystencji. Częstotliwość występowania zaparć po 65. roku życia wynosi od 30 do 40%; dwukrotnie częściej dotyczy to kobiet. Osoby
w wieku podeszłym prowadzą mniej aktywny tryb życia oraz następuje u nich osłabienie czynności układu cholinergicznego, regulującego funkcje trawienne, co sprzyja powstawaniu zaparć. Innymi przyczynami występowania zaparć mogą być zmiany czynnościowe
lub anatomiczne odbytnicy oraz dna miednicy. Cel. Przedstawienie roli dietetyka i farmaceuty w profilaktyce i terapii zaparć. Materiał
i metody. Praca powstała w oparciu o przegląd najnowszych publikacji naukowych oraz rynku suplementów diety. Wyniki. Powstawaniu zaparć sprzyja dieta uboga w błonnik a bogata w produkty zapierające. Nieprawidłowe nawodnienie organizmu i niedostateczne pokrycie zapotrzebowania energetycznego znacznie wydłuża czas pasażu jelitowego. Dodatkowym czynnikiem jest przyjmowanie leków,
które hamują perystaltykę jelit. Ze względu na często występującą w starszym wieku polipragmazję, początkowo należy, po konsultacji
z dietetykiem, wdrożyć leczenie żywieniowe mające na celu unormowanie rytmu wypróżnień. Modyfikacja diety powinna polegać na
zwiększeniu udziału w diecie pełnoziarnistych produktów zbożowych, otrąb, warzyw i owoców. Dobowa zawartość błonnika pokarmowego w diecie nie powinna być mniejsza niż 25g, optymalne zwiększanie tego składnika nie powinno przekraczać 5g na tydzień. Należy
ograniczyć węglowodany proste oraz wyeliminować produkty, które spowalniają pracę jelit. W przypadku, gdy postępowanie dietetyczne nie przynosi oczekiwanej poprawy potrzebna jest konsultacja z farmaceutą, który pomoże dobrać odpowiedni preparat. Na rynku dostępne są suplementy diety zawierające m.in.: ekstrakt z liści senesu oraz korzenia cykorii, pędy młodego zielonego jęczmienia, liofilizaty bakterii, odtłuszczone nasiona lnu oraz łuski babki jajowatej. W przypadku braku ich skuteczności, zaleca się krótkotrwałe stosowanie
preparatów zawierających sproszkowany sok z liści aloesu, wyciąg suchy z kory kruszyny, korzeń rzewienia, bisakodyl, laktulozę, czy
też makrogol. Wnioski. Odpowiednie zmiany nawyków żywieniowych i wdrożenie zasad opieki farmaceutycznej umożliwiają przywrócenie prawidłowego rytmu wypróżnień.

Znaczenie żywienia w terapii nadciśnienia tętniczego u osób starszych

Joanna Bielecka, Patryk Nowakowski, Sylwia K. Naliwajko, Anna Puścion-Jakubik, Monika Grabia, Renata MarkiewiczŻukowska, Maria H. Borawska; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem
Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Bromatologii
Wstęp. Choroby układu krążenia są dominującą przyczyną zgonów Polaków, a nadciśnienie tętnicze jest głównym czynnikiem predysponującym. Częstość występowania nadciśnienia tętniczego wzrasta z wiekiem. Nieleczone bądź niewłaściwie leczone nadciśnienie zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca czy przewlekłej choroby nerek. Według danych
WHO w 2015 r. na nadciśnienie wśród osób dorosłych chorowało 24% mężczyzn oraz 20% kobiet na świecie. W Polsce wg badań PolSenior i NATPOL w grupie wiekowej > 65 lat powszechność występowania nadciśnienia wynosiła od 66% do 79%. Cel. Przedstawienie roli żywienia w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Materiał i metody. Praca powstała w oparciu o przegląd najnowszych, aktualnie
dostępnych publikacji naukowych. Wyniki. Z badań wynika, że ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego jest 3-krotnie wyższe u osób
otyłych, a przyrost masy ciała koreluje ze wzrostem ciśnienia krwi. Modyfikacja sposobu żywienia i włączenie aerobowej aktywności fizycznej niejednokrotnie pozwalają unormować masę ciała i wystarczają, żeby ciśnienie powróciło do wartości prawidłowych. Dieta osób
starszych chorych na nadciśnienie powinna być dostosowana do współistniejących schorzeń i jednocześnie spełniać najważniejsze zalecenia
Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Rekomendowane jest zwłaszcza obniżenie spożycia sodu a zwiększenie podaży potasu
oraz ograniczenie spożycia produktów o wysokiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu na korzyść wprowadzenia
produktów z wielonienasyconymi kw. tłuszczowymi, głównie omega-3. Ponadto wskazane jest wzbogacenie jadłospisu w produkty dostarczające związków o działaniu antyoksydacyjnym. Zaleca się także ograniczenie palenia tytoniu oraz zminimalizowanie spożywania alkoholu do dawek uznanych za bezpieczne. Wg danych literaturowych, zastosowanie diety uwzględniającej powyższe rekomendacje (np. diety
DASH lub śródziemnomorskiej) może zmniejszyć ciśnienie o 11 mmHg. Wnioski. Modyfikacja stylu życia (odpowiednio dobrana dieta
i aktywność fizyczna) stanowi bardzo ważny element terapii nadciśnienia tętniczego.

Epidemiologia i przebieg kliniczny ostrego zapalenia trzustki u osób starszych

Dorota Kozieł1, Stanisław Głuszek1,2; 1Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
2
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Wstęp. Dane epidemiologiczne z ostatnich kilkudziesięciu lat z różnych krajów wskazują na wzrost częstości występowania zarówno
ostrego jak i przewlekłego zapalenia trzustki. Osoby w starszym wieku tworzą coraz częściej grupę chorych na zapalenie trzustki w tym
ostre zapalenie trzustki (OZT). W Polsce brak jest opracowań prospektywnych danych epidemiologicznych dotyczących zachorowania na OZT. Celem podjętych badań była ocena częstości występowania, przyczyn i przebiegu klinicznego ostrego zapalenia trzustki
u osób starszych. Materiał i metody. Retrospektywnej analizie poddano dokumentację 963 kolejnych chorych leczonych z powodu
OZT w jednym roku we wszystkich oddziałach województwa świętokrzyskiego. Analizowano przyczynę zachorowania, przebieg kliniczny, wyniki badań radiologicznych i laboratoryjnych, czas hospitalizacji w zależności od grup wiekowych (≥ 65 lat vs. < 65 lat). Wyniki. Chorzy w wieku ≥ 65 lat stanowili 32,5% wszystkich chorych na OZT (313 osób). W tej grupie było 117 chorych ≥ 80 lat (37,4%
starszych chorych). W grupie starszych dominowały kobiety 59,9% vs. 27,6%.Średnia wieku starszych pacjentów wynosiła 76,9 lat vs.
44 lata w młodszej grupie. Główną przyczyną zachorowania była kamica żółciowa 55,6% vs. 22,5% (p < 0,001). Większość chorych
w obydwu grupach miało łagodny przebieg choroby 80,3% vs. 80,1%. Umiarkowanie ciężkie OZT dotyczyło 6,9% starszych i 10,3%
młodszych chorych. Ciężkie OZT występowało istotnie częściej u starszych chorych 10,22% vs. 6,31% (p < 0,05) i częściej kończył
się zgonem chorego 7,35% vs. 2,31% (p < 0,000). Średni czas hospitalizacji nie różnił się w obydwu grupach i wynosił 8,9 vs. 8,7 dni.
Wnioski. Ostre zapalenie trzustki u osób starszych częściej niż u młodszych chorych ma ciężki przebieg kliniczny z wyższym wskaźnikiem śmiertelności.
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Majaczenie w oddziale internistycznym – częstość występowania oraz czynniki ryzyka u pacjentów po
65. roku życia

Karol Wierzba1, Adam Hajduk1, Hanna Kujawska-Danecka1, Katarzyna Serafin2, Zbigniew Zdrojewski1; 1Gdański
Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii, 2Studenckie Koło
Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii

Wstęp. Majaczenie jest złożonym zespołem neuropsychiatrycznym o wieloczynnikowej etiologii, którego głównymi cechami są zaburzenia w zakresie czynności poznawczych, uwagi oraz rytmu sen–czuwanie. Jego wystąpienie zwiększa ryzyko zgonu, pogorszenia funkcji
poznawczych, instytucjonalizacji oraz wydłużenia czasu hospitalizacji. Cel. Ocena częstości majaczenia oraz czynników ryzyka jego wystąpienia w warunkach oddziału internistycznego u pacjentów powyżej 65 r. życia. Materiał i metody. Badanie miało charakter prospektywny, obserwacyjny; było prowadzone w latach 2014-2015 w Klinice Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii UCK.
Do badania włączono 117 chorych w wieku ≥ 65lat, przyjętych w trybie nagłym. W trakcie hospitalizacji u każdego pacjenta dwukrotnie
oceniano funkcje poznawcze za pomocą testu Abbreviated Mental Test Score. W przypadku stwierdzenia zaburzeń funkcji poznawczych
poszerzano diagnostykę w kierunku majaczenia (algorytm CAM-ICU). Dodatkowo wykonano badania przesiewowe w kierunku depresji
(Geriatric Depression Scale) i otępienia (test zegara, Mini–Mental State Examination) oraz oceniono sprawność chorego w skali Barthel.
Każdy pacjent z podejrzeniem majaczenia był dodatkowo konsultowany przez psychiatrę. Wyniki. Majaczenie rozpoznano u 21,3% chorych. W porównaniu do chorych bez majaczenia, pacjenci z majaczeniem byli znamiennie starsi, w gorszym stanie funkcjonalnym oraz
z bardziej nasilonymi zaburzeniami funkcji poznawczych. Majaczenie częściej rozpoznawano u chorych z otępieniem, odleżynami, hipotonią, odwodnieniem, z założonym cewnikiem Foleya oraz u pacjentów wymagających monitorowania parametrów życiowych. W grupie
chorych z majaczeniem śmiertelność wynosiła 12%, w grupie bez majaczenia 4,3% pacjentów. Wnioski. Częstość majaczenia u chorych
w wieku podeszłym hospitalizowanych z przyczyn nagłych wynosiła ponad 20%. Czynnikami predysponującymi do rozwinięcia zespołu
majaczeniowego były m.in. otępienie, odleżyny, hipotonia, odwodnienie, założenie cewnika Foleya czy stosowanie kardiomonitora. Śmiertelność chorych z majaczeniem wynosiła 12% i była prawie 3-krotnie wyższa niż u chorych bez majaczenia.

Ocena przyczyn i okoliczności upadków pacjentów SPWSZ w Szczecinie hospitalizowanych w latach
2012-2016

Magdalena Sylwia Kamińska1, Karolina Bartnicka2; 1Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk
o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2Blok Operacyjny Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojewódzki
Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Wstęp. Upadki hospitalizowanych pacjentów stanowią ogromny problem społeczny i ekonomiczny, gdyż zwykle skutkują poważnymi
konsekwencjami klinicznymi, przyczyniającymi się do zaburzenia dotychczasowej sprawności funkcjonalnej. Cel. Celem pracy była ocena
przyczyn i okoliczności upadków pacjentów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (SPWSZ)
hospitalizowanych w latach 2012-2016. Materiał i metody. Metodą badawczą była analiza dokumentacji medycznej w postaci Protokołu
zgłoszenia wypadku pacjenta podczas pobytu w SPWSZ. Do badania wykorzystano dane procentowe i liczbowe ze sprawozdań zbiorczych.
Wyniki. W przeciągu ostatnich pięciu lat w SPWSZ doszło łącznie do 1149 incydentów upadkowych. Ponad połowa (53,4%) omawianych zdarzeń dotyczyła mężczyzn aniżeli kobiet. Najliczniejszą grupę wiekową doświadczającą upadków stanowiły osoby powyżej 65. r.ż.
(60,7%). Do 290 upadków doszło wiosną, 306 – latem, 277 – jesienią i 276 – zimą. Omawiane zdarzenia w 778 przypadkach miały miejsce
w sali chorego, w 121 – w łazience, a w 59 – w toalecie. W trakcie hospitalizacji 21,7% wszystkich zdarzeń niepożądanych miało charakter
osunięcia, najczęściej z łóżka. Najwięcej upadków nastąpiło podczas chodzenia (33,2%). Do 209 upadków doszło w godzinach wczesno-porannych, do 138 – w godzinach przedpołudniowych, do 192 – w godzinach popołudniowych, a do 576- w godzinach nocnych. Wśród
najczęstszych przyczyn upadków badanych tylko w 2016 r. wskazano brak ostrożności chorego z uwzględnieniem gwałtownej zmiany
pozycji ciała (28,7%), brak obuwia lub obuwie niestabilne (20,7%), a także dążenie do samodzielności (17,5%). W niektórych przypadkach wystąpienie upadku korelowało ze stanem zdrowia chorego (osłabieniem, zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi, splątaniem
czy współwystępowaniem zespołów otępiennych). Wnioski. Występowanie upadków wśród hospitalizowanych pacjentów koreluje z płcią
i wiekiem. Grupę szczególnie zagrożoną wystąpieniem upadku stanowią mężczyźni po 65. r.ż. Hospitalizowani pacjenci upadali zazwyczaj
podczas chodzenia, w sali chorych, w godzinach nocnych, porą letnią. Do przyczyn zaistnienia epizodów upadkowych pacjentów hospitalizowanych zaliczyć można czynniki zewnętrzne, modyfikowalne i wewnętrzne, powiązane bezpośrednio ze stanem zdrowia chorych.

Wpływ wybranych czynników na funkcje poznawcze i depresję wśród pacjentów
powyżej 60. roku życia

Patrycja Iwan1, Paweł Kozarzewski1, Grzegorz Kardas1, Małgorzata Koziarska-Rościszewska2; 1Studenckie Koło Naukowe
Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny
Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wstęp. Demencja to kategoria chorób mózgu określana jako stopniowa i postępująca utrata funkcji poznawczych i możliwości intelektualnych. Wczesna diagnoza połączona z farmakoterapią może spowolnić jej progresję. Większość seniorów wymaga równolegle codziennego
stosowania leków o różnych porach dnia. Wraz z występującą w grupie pacjentów 60+ demencją i możliwą depresją, stwarza to ryzyko
niewystarczającego przestrzegania zaleceń lekarskich. Cel. Zbadanie częstości występowania zaburzeń poznawczych (demencji i depresji)
wśród pacjentów powyżej 60. roku życia oraz analiza czynników mogących zwiększać ryzyko występowania tych zaburzeń. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 115 pacjentów powyżej 60. roku życia – hospitalizowanych na Oddziale Geriatrii USK-WAM lub leczonych
w Poradni Lekarzy Rodzinnych Vitaplus w Łodzi. Pacjenci odpowiedzieli na testy MMSE (Mini-Mental State Egsamination), GDS o 30 pytaniach (Geriatric Depression Scale, Geriatryczna skala oceny depresji) i CDT (Clock-Drawing Test; Test rysowania zegara) oraz wypełnili
kwestionariusz dotyczący danych socjo-ekonomicznych, historii chorób w rodzinie, chorób przewlekłych i przyjmowanych leków. Wyniki.
Wyższy wynik testu GDS korelował z gorszym wynikiem MMSE (p < 0,05). Wiek był istotnym czynnikiem, ponieważ wpływał zarówno
na wynik testu MMSE (niższy) oraz CDT (wyższy) w grupie z wykształceniem podstawowym. Mężczyźni uzyskiwali wyższy wynik testu
MMSE (p = 0,0399) i niższy testu CDT p = 0,0345). Pacjenci w związku małżeńskim uzyskali wyższy wynik testu MMSE (p = 0,0454)
i niższy wynik testu CDT (p = 0,0230). Wnioski. Najbardziej podatnymi na występowanie demencji były starsze kobiety, pacjenci z podstawowym wykształceniem oraz niebędący w związku małżeńskim. Lekarze leczący grupę pacjentów 60+ powinni zwracać szczególną uwagę
na wszystkie symptomy demencji by zdiagnozować ją na jak najwcześniejszym etapie. Poprawa przestrzegania zaleceń terapeutycznych jest
szczególnie istotna ze względu na konieczność codziennego monitorowania stanu zdrowia pacjentów w starszym wieku.
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STRESZCZENIA ZAKWALIFIKOWANE DO PREZENTACJI POSTEROWYCH

Wielolekowość wśród pacjentów geriatrycznych – czy geriatrzy redukują leki?

Barbara Bień1,2, Agnieszka Kasiukiewicz1,2, Ewelina Łukaszyk2, Natalia Kilisińska1,2, Halina Doroszkiewicz1, Katarzyna
Bień-Barkowska3; 1Klinika Geriatrii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2Oddział Geriatrii SPZOZ MSWiA
w Białymstoku, 3Instytut Ekonometrii Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wstęp. Wielolekowość rozumiana jako przewlekle zażywanie przynajmniej 5 lub większej liczby leków uważana jest za problem
geriatryczny stanowiąc niezależny czynnik ryzyka upadków i innych negatywnych skutków zdrowotnych, hospitalizacji i zgonów. Wobec wielochorobowości redukcja liczby przyjmowanych leków przez osoby starsze jest ogromnym wyzwaniem. Celem badania było
porównanie wielolekowości u pacjentów geriatrycznych przed i po hospitalizacji w oddziale geriatrii pod względem ilościowym i jakościowym. Materiał i metody. Badaniem objęto 296 pacjentów (w wieku 82,3 lat, ± 6,7) kolejno wypisywanych z oddziału geriatrii
w 2017 roku. Rejestrowano dane kliniczne, wyniki testów oraz leki zażywane przewlekle przed hospitalizacją (T1) oraz przy wypisie ze szpitala (T2), które porównano między sobą. 71 rodzajów leków pogrupowano wg wskazań do ich stosowania: kardiologiczne,
diabetologiczne, gastrologiczne, neurologiczne (leki naczyniowe, prokognitywne, p-parkinsonowskie, p-drgawkowe, benzodwuazepiny,
etc.), psychiatryczne (neuroleptyki, p-depresyjne) i inne. Wyniki i omówienie. Średnia liczba leków w próbie w T1 wynosiła 7,6 ± 3,4,
zaś w T2 6,3 ± 2,1. Wyjściowo 81% pacjentów przyjmowało przewlekle 5+ leków, średnio 8,6; ± 2,9, a w T2 ta grupa zmniejszyła się
o 1,3% ze średnią 6,6; ± 1,8 leków (spadek o 2 pozycje). 70% pacjentów z wielolekowością wypisanych zostało z wielolekowością.
W T1 bez wielolekowości przeważały osoby (67%), u których wzrosła liczba leków w T2, zapewne w wyniku ustalenia nowych diagnoz. W grupie T1 z wielolekowością dominowały osoby, którym zredukowano liczbę leków w czasie hospitalizacji. Przewaga redukcji
nad wzrostem liczby leków dotyczyła głównie preparatów kardiologicznych (w tym statyn), gastrologicznych (w tym IPP) i neurologicznych (tzw. leki naczyniowe, jak vinpocetyna, betahistydyna, etc.), mimo częstszego włączania leków prokognitywnych. Przewaga
wzrostu liczby leków nad ich redukcją dotyczyła grupy osób ze schorzeniami natury psychicznej, głównie depresji. Wnioski. Mimo iż
geriatra per saldo redukuje liczbę leków, to zasadnicze jego działanie polega na gruntownej zmianie struktury przyjmowanych leków
zgodnie profilem złożonej chorobowości i nowych diagnoz geriatrycznych.

Występowanie chorób przewlekłych i wielkich problemów geriatrycznych u pacjentów
z zaburzeniami funkcji poznawczych w Polsce – porównanie zakładów opieki długoterminowej
i domów pomocy społecznej
Violetta Kijowska, Katarzyna Szczerbińska; Zakład Socjologii Medycyny, Katedra Epidemiologii i Medycyny
Zapobiegawczej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Wstęp. Narastająca wraz z wiekiem wielochorobowość oraz postępująca niesprawność psychofizyczna stwarzają częstą w starości
potrzebę korzystania z opieki instytucjonalnej, świadczonej przez zakłady opieki długoterminowej (ZOL/ZPO) oraz domy pomocy
społecznej (DPS). Osoby z deficytami poznawczymi stanowią szczególną grupę tych pacjentów. Cel. Celem badania było określenie
spektrum problemów pielęgnacyjnych i opiekuńczych u pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych w reprezentatywnej próbie
placówek opiekuńczych w Polsce, z rozróżnieniem typu placówki. Materiał i metody. Zebrane dane w latach 2015-2016 dotyczą losowej próby 455 z 1035 osób z zaburzeniami funkcji poznawczych (wynik skali CPS ≥ 2) w reprezentatywnej próbie 23 placówek
opiekuńczych z całego kraju. W badaniu użyto Kwestionariusza Oceny Stanu Zdrowia i Potrzeb Zdrowotnych Osób Przebywających
w Zakładach Opieki Długoterminowej – InterRAI-LTCF. Wyniki. Pacjenci ZOL/ZPO byli starsi niż mieszkańcy DPS (Me: 81 vs. 79;
p = 0,032). Kobiety stanowiły 70,1% badanych. Mieszkańcy DPS częściej niż pacjenci ZOL/ZPO mieli zdiagnozowaną chorobę nowotworową (4,1% vs. 0,9%). Natomiast u pacjentów ZOL/ZPO statystycznie istotnie częściej występowały infekcje dróg oddechowych
(24,4% vs. 12,9%) oraz objawy chorobowe tj. zaburzenia równowagi (62,1% vs. 44,4%), problemy z chodzeniem (57,7% vs. 34,9%),
zaburzenia snu (39,9% vs. 30,7%), urojenia (28,9% vs. 20,4%), halucynacje (25,5% vs. 7,9%), zaburzenia połykania (19,8% vs. 10,0%),
aspiracje (11,3% vs. 6,2%) oraz odwodnienie (6,1% vs. 1,2%). U tych pacjentów obserwowano także cięższe upośledzenie funkcji poznawczych (CPS = 5-6), większą niesamodzielność w zakresie ADL, częstsze występowanie problemów geriatrycznych (tj. silny ból
3,3% vs. 0,8%; całkowite nietrzymanie moczu 71,8% vs. 43,6% i stolca 61,0% vs. 37,9%; niedowaga 16,4% vs. 9,5%; odleżyny 16,2%
vs. 4,2%) i dwukrotnie wyższe ryzyko odleżyn niż u mieszkańców DPS. Wnioski. Wykazano istotne różnice w stanie funkcjonalnym,
występowaniu objawów chorobowych i geriatrycznych u osób z zaburzeniami funkcji poznawczych w placówkach opiekuńczych w Polsce. Z uwagi na różnice organizacyjne i ekonomiczne występujące w tych placówkach, istnieje potrzeba dostosowania opieki długoterminowej do wymagań pacjentów.

Zaburzenia seksualne u kobiet w wyniku procesu starzenia się

Sebastian Artur Zdończyk; Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk Społecznych, Pracownia Bioetyki
Wstęp. Seksualność jakkolwiek zdefiniowana, jest ważna przez całe życie kobiety. Natura problemów seksualnych jest często złożona i zmienia się w zależności od poszczególnych okresów życia. Etiologia zaburzeń seksualnych u kobiet jest wieloczynnikowa, podejrzewana a niekiedy nieznana. Wśród czynników powodujących zaburzenia seksualne uwzględnia się czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczno-kulturowe i interpersonalne. Dane szacunkowe pokazują, że u około 40-50% kobiet występuje przynajmniej jedno
z zaburzeń seksualnych, a ich występowanie przejawia tendencję wzrostową wraz z wiekiem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
za początek starości uznaje 60 rok życia. Zaburzenia seksualne kobiet zostały zdefiniowane w 4 kategoriach: zaburzenia pożądania,
podniecenia, orgazmu i związane z bólem. Terapia obejmuje metody biologiczne, fizykalne i psychologiczne oraz metody uzupełniające
stosowane samodzielnie lub w połączeniu z innymi. Cel. Analiza zaburzeń seksualnych u kobiet w wyniku procesu starzenia się w okresie wczesnej starości. Materiał i metody. Do anonimowych i dobrowolnych badań zostało włączonych 180 kobiet w wieku wczesnej
starości, tj. od 60. do 75. roku życia. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety oraz Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety (ang. Female Sexual Function Index) w polskiej adaptacji K. Nowosielskiego i współpracowników. Skala FSFI ocenia funkcjonowanie seksualne kobiet w zakresie: pożądania, podniecenia, lubrykacji, orgazmu, satysfakcji seksualnej i dolegliwości bólowych. Wyniki.
Analiza występowania zaburzeń seksualnych pokazała, że postępujący wraz z wiekiem proces starzenia się jest istotnym modyfikatorem
seksualności kobiet. Wśród przyczyn występowania zaburzeń seksualnych u kobiet znalazły się: ogólny stan zdrowia, cukrzyca, choroby
nowotworowe, choroby układu sercowo-naczyniowego i moczowo-płciowego, depresja oraz czynniki psychospołeczne. U 68% respondentek stwierdzono obecność znamiennie klinicznych zaburzeń seksualnych. Najwyższy poziom zaburzeń seksualnych dotyczył obszaru
pożądania, a najniższy orgazmu. Wnioski. Starzenie się i związane z nim procesy są czynnikiem nasilającym występowanie zaburzeń
seksualnych u kobiet.
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Zaburzenia węchu a funkcje poznawcze u pacjentów geriatrycznych

Natalia Kilisińska1,2, Ewelina Łukaszyk1,2, Halina Doroszkiewicz2, Julita Sitkiewicz2, Barbara Bień1,2; 1Oddział Geriatrii, SP
ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wstęp. Upośledzenie sprawności zmysłu węchu i smaku jest częstym problemem populacji osób w wieku podeszłym. Czynniki mające wpływ na pogorszenie wrażliwości węchu to m.in. związane z wiekiem zmiany zachodzące w liczbie receptorów węchowych oraz
procesy neurodegeneracyjne. Licznymi badaniami udowodniono związek pomiędzy hipoosmią a występowaniem łagodnych zaburzeń
poznawczych, choroby Alzheimera i choroby Parkinsona. Cel pracy. Rozpowszechnienie hipoosmii i jej związku z zaburzeniami funkcji
poznawczych pacjentów geriatrycznych. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 61 osób hospitalizowanych w Klinice Geriatrii,
a grupę kontrolną 61 osób młodych, tj. u szczytu percepcji węchu. Badanie węchu oceniano Sniffin’ Sticks Testem (SST) 12 zapachów.
Funkcje poznawcze oceniono za pomocą MMSE i dychotomizowano wg mediany (27 pkt): sprawne poznawczo vs. zaburzenie funkcji
poznawczych (ZFP) o rosnącym nasileniu. Stosowano analizę korelacji Pearsona oraz Spearmana do oceny związku między skalą Sniffin’ Testu a porównywanymi zmiennymi. Zmienne o rozkładzie normalnym oceniano testem t-Studenta, zmienne o rozkładzie innym
niż normalny- testem Mann-Whitney’a. Do porównania zmiennych skategoryzowanych stosowano test Chi2. Wyniki. Średnia punktacja
SST w grupie badanej wynosiła 5,37 ± 2,6 vs. 11,0 ± 0,9 w grupie kontrolnej (p < 0,0001), przy czym grupy nie różniły się paleniem tytoniu ani poczuciem osłabienia węchu. Średnia punktacja SST u pacjentów sprawnych poznawczo wynosiła 4.35 ± 2,5, zaś u osób z ZFP
odpowiednio 6,4 ± 2,3 pkt (p < 0,0015). Największą trudność sprawiała detekcja zapachu anyżu i skóry (67% i 64% błędnych odpowiedzi). Ponadto zaobserwowano dodatnią korelację między stopniem zaburzenia węchu a sprawnością w I-ADL (p < 0,05) oraz stanem
odżywienia (p < 0,05). Wnioski. Osłabienie węchu pogarsza się z wiekiem pacjentów, jednak w sposób istotny dopiero po 60. roku życia.
Deficyt powonienia jest bardzo silnie skorelowany z deficytem funkcji poznawczych. Przesiewowa ocena węchu może stanowić proste
narzędzie przesiewowe do oceny ryzyka zaburzeń poznawczych u starszych wiekiem pacjentów.

Ocena funkcji poznawczych u pacjentów geriatrycznych w okresie okołooperacyjnym

Janina Kokoszka-Paszkot1 Anna Kantor-Filip2; 1Oddział Geriatrii Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza, Gorlice IOZ
PWSZ Tarnów, 2Oddział Chirurgii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Św. Łukasza Tarnów
Wstęp. Wydłużanie się czasu trwania życia oraz wzrastający odsetek ludzi starszych w Polsce wpływa na coraz większy udział osób
po 65. roku życia w strukturach oddziałów szpitalnych. Hospitalizacja pacjentów geriatrycznych, a także przeprowadzanie zabiegów
operacyjnych w tej grupie nie jest obecnie rzadkością. Wiek chorego, pomimo że nie jest przeciwwskazaniem do zabiegu operacyjnego, stanowi istotny czynnik ryzyka powikłań pooperacyjnych oraz 2-4 krotnie zwiększa śmiertelność okołooperacyjną w przypadku
zabiegów wykonywanych w trybie nagłym. Ocena stanu funkcji poznawczych jest bardzo istotna zarówno w trakcie przygotowania
do zabiegu operacyjnego, ale także w procesie rehabilitacji i powrotu do funkcjonowania po zabiegu. Występowanie zaburzeń funkcji
poznawczych destrukcyjnie wpływa na proces terapeutyczny u pacjentów w wieku starszym. Cel pracy. Celem pracy była ocena funkcji poznawczych u pacjentów geriatrycznych w okresie przed- i pooperacyjnym. Materiał i metody. Badaniami objęto 86 pacjentów
w wieku 60 i więcej, leczonych operacyjnie na Oddziale Chirurgii Ogólnej w tarnowskim szpitalu. Badania przeprowadzono od grudnia
2016 do lipca 2017. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem narzędzi – Test Rysowania Zegara oraz
kwestionariusz wywiadu konstrukcji własnej. Wyniki i wnioski. Średnia wieku badanych wynosiła 73 lata, zaś najliczniejszą grupę
stanowili badani w wieku 66-75 lat. Na podstawie analizy statystycznej wykazano korelacje pomiędzy wiekiem, wykształceniem badanych, długością, ciężkością i czasem trwania zabiegu, ilością przebytych zabiegów oraz chorobami współistniejącymi a upośledzeniem funkcji poznawczych u pacjentów geriatrycznych. Zaburzenia funkcji poznawczych wzrastają wraz z wiekiem pacjentów. Wśród
pacjentów z wykształceniem podstawowym i zawodowym (69%) występowały najniższe wartości testu zegara zarówno przed jak i po
zabiegu. Wykształcenie wyższe okazało się ochronne dla funkcji poznawczych. Każdy kolejny zabieg obniża funkcje poznawcze. Test
Rysowania Zegara (CDT) może być szybkim, prostym testem przesiewowym służącym do oceny funkcji poznawczych u pacjentów geriatrycznych w okresie okołooperacyjnym.

Jakość życia pacjentów geriatrycznych chorych na cukrzycę będących pod opieką
pielęgniarki rodzinnej

Renata Nestoruk1, Janina Kokoszka-Paszkot2; 1Grupowa Praktyka Pielęgniarek Rodzinnych Re-Med. s.c. Renata
Nestoruk, Maria Golec, Radomyśl Wielki, 2Oddział Geriatrii Szpital Specjalistyczny im H. Klimontowicza Gorlice
IOZ PWSZ Tarnów
Wstęp. Starzenie się człowieka to proces postępujący, w konsekwencji zmniejszania się sprawności psychofizycznej. W tym okresie
wzrasta zapadalność na rozmaite choroby somatyczne i psychiczne. Cukrzyca jest jedną z chorób występujących u osób w wieku podeszłym. Dzięki ocenie jakości życia pacjenta można wyznaczyć kierunek oraz optymalny zakres postępowania terapeutycznego oraz socjalnego. Cel. Celem prezentowanej pracy była próba określenia subiektywnej i obiektywnej oceny jakości życia pacjentów geriatrycznych chorych na cukrzyce będących pod opieką pielęgniarki rodzinnej. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiła wybrana grupa
50 pacjentów chorujących na cukrzycę, którzy przekroczyli 65 lat życia oraz byli objęci opieką Grupowej Praktyki Pielęgniarek Rodzinnych Re-med. s.c. Renata Nesteruk, Maria Golec działającej na terenie Miasta i Gminy Radomyśl Wielki. Badania przeprowadzono
używając najpierw testu przesiewowego MMSE jest to krótka skala oceny stanu psychicznego oraz testu rysowania zegara według ceny
Shulmana. W zebraniu danych posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystano kwestionariusz ankiety zawierający 6 pytań własnych oraz standaryzowanego kwestionariusza ankiety WHOQOL-bref. Materiał badawczy zebrano również z wykorzystaniem
skali NOSGER jest to Pielęgniarska Skala Obserwacji Pacjentów Geriatrycznych. Wyniki. Oceniając pacjentów geriatrycznych chorych
na cukrzycę za pomocą testu przesiewowego MMSE 84% badanych uzyskało wynik nieprawidłowy, a za pomocą testu Zegara stwierdzono, że 40% pacjentów geriatrycznych z cukrzycą ma otępienie różnego stopnia. Na podstawie skali WHOQOL-bref stwierdzono,
że najwyższą jakość życia pacjenci z cukrzycą mieli na skali Środowisko, najniższą jakość życia badani mieli w Dziedzinie fizycznej. Według oceny za pomocą skali NOSGER wykazano 58% osób wymagających celowanej opieki pielęgniarskiej. Wnioski. Pacjenci
geriatryczni z cukrzycą posiadają niską jakość życia w dziedzinie fizycznej. Największe ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu
związane były z instrumentalną aktywnością codziennego życia, nastrojami i emocjami oraz zachowaniami socjalnymi. Ograniczenia
w codziennym funkcjonowaniu istotnie obniżało jakość życia pacjentów geriatrycznych. Pacjenci w gorszym stanie psychicznym posiadali jednocześnie niższą jakość życia.
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Hipowitaminoza D jako czynnik ryzyka otępienia i majaczenia

Ewelina Łukaszyk1, Katarzyna Bień-Barkowska2, Natalia Kilisińska1, Barbara Bień1; 1Klinika Geriatrii, Uniwersytet
Medyczny w Białymstoku, 2Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wstęp. Niedobór witaminy D jest powszechny w populacji osób starszych, zaś jej plejotropowe efekty mają implikacje nie tylko
w rozwoju chorób związanych z układem kostno-szkieletowym, ale także sercowo-naczyniowym, nowotworami i chorobami ośrodkowego układu nerwowego. Obecność receptorów dla witaminy D wykazano w komórkach Purkinjego, a także neuronach kory mózgowej
i hipokampie, a biologicznie aktywny metabolit witaminy D zwiększa ekspresję neurotrofin w hipokampie, którym przypisuje się efekty
neuroprotekcyjne. Dotychczasowe wyniki badań prowadzą do sprzecznych wniosków dotyczących wpływu witaminy D na funkcje poznawcze i ryzyko majaczenia, stąd podejmowanie kolejnych prób wyjaśnienia związku hipowitaminozy D z funkcją ośrodkowego układu nerwowego jest uzasadnione. Cel. Celem badania była ocena wpływu wyjściowego stężenia witaminy D na obecność otępienia i majaczenia przy uwzględnieniu wieku, płci, wykształcenia, sprawności, wielochorobowości, parametrów biochemicznych i klinicznych.
Materiał i metody. Badaniem objęto 289 kolejnych pacjentów Kliniki Geriatrii UMB hospitalizowanych w 2017 roku. Wyjściowy
poziom witaminy D zdychotomizowano i porównano za pomocą analiz jednowymiarowych z parametrami demograficznymi, klinicznymi, biochemicznymi, chorobowością i wynikami testów sprawności. Do modeli wielowymiarowej regresji logistycznej objaśniających
otępienie oraz majaczenie włączono te zmienne, które w analizach jednowymiarowych wykazywały istotność statyczną p < 0,2. Wyniki.
Średnie stężenie witaminy D wynosiło 22,04 ng/mL w całej próbie, zaś u osób z otępieniem oraz z majaczeniem po około 20,1 ng/mL.
Niższy poziom witaminy D korelował z wielolekowością, wielochorobowością, otępieniem, majaczeniem, niedożywieniem i gorszą
sprawnością fizyczną. Wyniki analizy wielowymiarowej wskazują, że po uwzględnieniu kontrolnych zmiennych objaśniających, niedobór witaminy D3 miał niezależny istotny statystycznie związek z otępieniem oraz majaczeniem. Wnioski. Hipowitaminoza D u pacjentów geriatrycznych ma istotny związek zarówno z obecnością otępienia oraz ryzykiem majaczenia.

Częstość występowania objawów wybranych zaburzeń psychicznych wśród pacjentów po 65. roku
życia w badaniu przesiewowym w populacji wiejskiej

Hanna Kujawska-Danecka1, Katarzyna Nowicka-Sauer2, Adam Hajduk1, Karol Wierzba1, Wojciech Krzemiński3, Zbigniew
Zdrojewski1; 1Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, 2Katedra Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 3Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
Wstęp. Zaburzenia psychiczne, w tym głównie depresja, stanowią częsty problem wśród osób w wieku podeszłym. Cel. Ocena częstości występowania objawów zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem objawów zaburzeń depresyjnych wśród osób
w wieku 65 lat i powyżej. Materiał i metody. W badaniu wzięły udział 93 osoby (59 kobiet; mediana wieku 70 lat). Rozpowszechnienie
objawów zaburzeń psychicznych oceniono za pomocą Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta (PRIME-MD), a nasilenie objawów depresyjnych używając testu PHQ-9. Wyniki. Objawy zaburzeń psychicznych stwierdzono u 59 osób (63,4%). Objawy zaburzeń depresyjnych
stwierdzono u 36 osób (42,3%), zaburzeń lękowych u 13 (14%), nadużywanie alkoholu u 3 osób (3,2%). Zaburzenia snu zgłaszało 62%
badanych (58 osób). W grupie osób z objawami zaburzeń depresyjnych znamiennie częściej występowały skargi somatyczne. Wykazano dodatnią korelację liczby tych skarg oraz ich nasilenia z nasileniem objawów depresyjnych. Ponadto w grupie pacjentów z objawami
zaburzeń depresyjnych znamiennie częściej występowały zaburzenia snu i objawy zaburzeń lękowych. Spośród 59 osób prezentujących
objawy zaburzeń psychicznych 18 badanych (30,5%) przyjmowało z tego powodu leki. Sześciu pacjentów (10,2%) deklarowało myśli
samobójcze. 19,3% (18) pacjentów twierdząco odpowiedziało na przesiewowe pytania dotyczące zespołu stresu pourazowego. Wnioski.
Wśród badanych osób w wieku podeszłym najczęściej stwierdzano objawy zaburzeń snu i zaburzeń depresyjnych. Nasilenie objawów
depresyjnych korelowało z liczbą i nasileniem skarg somatycznych. Jedynie 1/3 chorych z objawami zaburzeń psychicznych z tego powodu otrzymywała leczenie farmakologiczne. Pacjenci w wieku podeszłym z zaburzeniami snu lub dolegliwościami somatycznymi powinni być diagnozowani w kierunku depresji.

Rola diety w ograniczaniu działań niepożądanych wybranych leków przyjmowanych
przez osoby starsze

Patryk Nowakowski, Anna Puścion-Jakubik, Joanna Bielecka, Krystyna J. Gromkowska-Kępka, Renata MarkiewiczŻukowska, Maria H. Borawska; Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wstęp. Niepożądane działania leków (NDL, ang. adverse drug reactions – ADR) są to niezamierzone i często szkodliwe reakcje
występujące po zażyciu preparatu leczniczego i dotyczą około 10-40% wszystkich pacjentów. Najczęściej raportowane NDL występują
u osób po 45. roku (w szczególności u kobiet). Działania niepożądane mogą być potęgowane przez współwystępowanie kilku przewlekłych chorób wymagających stosowania wielu preparatów jednocześnie. Niektóre działania można zminimalizować przez zastosowanie
odpowiedniej diety. Cel. Przedstawienie roli składników diety w ograniczaniu działań niepożądanych wybranych leków. Materiał i metody. Praca powstała w oparciu o przegląd najnowszych publikacji naukowych. Wyniki. Dieta może pełnić zarówno funkcję prewencyjną, jak i minimalizującą występujące u pacjenta działania niepożądane. Rola prewencyjna może przejawiać się spożywaniem posiłków
o właściwej zawartości tłuszczu w przypadku terapii m.in. trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz teofiliną. Niezwykle
istotną rolę pełni również prawidłowa zawartość witaminy K w diecie pacjentów stosujących preparaty przeciwkrzepliwe – osłabienie
działania występuje już przy spożyciu 250 g produktów takich jak szpinak, brokuły czy brukselka. Minimalizowanie działań niepożądanych można zaobserwować m.in. w przypadku pacjentów leczonych NLPZ oraz diuretykami pętlowymi. Podczas przewlekłego przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) dochodzi do wzrostu przepuszczalności błon komórkowych i zmniejszenia
produkcji śluzu, co skutkować może wystąpieniem u pacjenta nadżerek i krwawień w obrębie przewodu pokarmowego. Składnikiem
diety, który może ograniczyć powyższe działania może być siemię lniane. Poprzez wysoką zawartość śluzów działa powlekająco na błony śluzowe m.in. żołądka. NLPZ powinny być stosowane po spożyciu posiłku, który pełni funkcję ochronną. Drugą grupą preparatów
stosowaną przez osoby starsze są diuretyki pętlowe (furosemid, torasemid), które mogą zwiększać wydalanie potasu i w konsekwencji
prowadzić do hipokaliemii. Deficyt potasu objawia się osłabieniem mięśniowym, poliurią, przemęczeniem oraz zaburzeniami rytmu
serca. Niedobory te można zredukować poprzez zwiększenie spożycia produktów będących jego źródłem np. ziemniaków, pomidorów,
botwiny, jarmużu, bananów, kaszy gryczanej. Wnioski. Prawidłowo dobrana dieta pozwala zarówno na zapobieganie jak i łagodzenie
działań niepożądanych występujących u starszych osób.
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Kompleksowa walidacja narzędzi wykorzystywanych w screeningu oraz diagnostyce zespołu kruchości
w różnych warunkach klinicznych i socjalnych – badanie frailtools
Agnieszka Parnicka1, Barbara Wizner1, Anna Kańtoch1, Barbara Gryglewska1, Tomasz Grodzicki1, Marta Checa2, Jose
Carnicero2, Nicholas Seare3, Strikanth Bellary3, Bruno Vellas4, Matteo Cesari4, Roberto Bernabei5, Francesco Landi5,
Leocadio Rodríguez Mañas2; 1Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CM UJ, Polska; 2Servicio Madrilerio de
Salud, Hospital Universitario de Gatafe, Hiszpania, 3Aston University, Wielka Brytania, 4Hopitaux de Toulouse, Francja,
5
Universita Cattolica del Sacro Cuore, Włochy

Wstęp. Zespół kruchości (ZK) rozpoznawany jest u ok. 27% osób z populacji generalnej powyżej 65. roku życia. W domach opieki częstość występowania zespołu słabości jest dwukrotnie większa. Nadal brakuje uniwersalnego algorytmu diagnostycznego i narzędzi przesiewowych do rozpoznawania ZK. Cel. Głównym celem badania FRAILTOOLS jest ocena przydatności różnych narzędzi do
wykrywania ZK zarówno w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych. Cele drugorzędowe obejmują: (1) ustalenie, która z dostępnych
skal, wiąże się z największą wartością predykcyjną w odniesieniu do występowania najczęstszych działań niepożądanych u osób z ZK;
(2) opracowanie algorytmu diagnostycznego ZK w różnych warunkach klinicznych. Materiał i metody. Uczestnicy badania są rekrutowani w 5 krajach europejskich: Hiszpania, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Polska. Zaplanowana wielkość próby wynosi 1940 osób.
Każdy ośrodek jest zobowiązany do zrekrutowania 388 osób, po około 97 osób z każdego z czterech różnych obszarów opieki medycznej: (1) podstawowej opiece zdrowotnej, (2) geriatrycznej poradni specjalistycznej, (3) oddziale geriatrycznym, (4) jednostce opieki długoterminowej. Badanie ma charakter obserwacji prospektywnej. Wszystkie osoby zrekrutowane do projektu mają wykonane wyjściowo
szereg skal stosowanych do rozpoznawania zespołu kruchości (kryteria Fried; wskaźnik FRAIL; wskaźnik frailty wg Rockwooda; Clinical Frailty Scale; SHARE-Frailty Instrument; Gerontopole Frailty Screening Tool). Badanie obejmuje 3 wizyty kontrolne (po upływie
6 miesięcy rozmowa telefoniczna, a po 12 i 18 miesiącach wizyta w ramach konsultacji ambulatoryjnej i/lub w domu opieki) z ponowną
oceną ZK z wykorzystaniem skal. Wyniki. Badanie rozpoczęło się w 2016 roku. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona
do 30.09.2017 roku. Wstępne wyniki badań są oczekiwane w październiku 2017. Oczekiwane wnioski. Projekt FRAILTOOLS ma
przyczynić się do opracowania metod przesiewowych oraz narzędzi diagnostycznych do wykrywania zespołu kruchości w różnych warunkach klinicznych. Badanie FRAILTOOLS może przyczynić się także do opracowania działań prewencyjnych zespołu kruchości.

Czy wielochorobowość jest zjawiskiem “domina”? – wyniki badania PolSenior

Karolina Piotrowicz1, Anna Skalska1, Agnieszka Pac2, Magorzata Mossakowska3, Jerzy Chudek4,5, Andrzej Więcek6, Tomasz
Zdrojewski7, Tomasz Grodzicki1; 1Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum, Kraków, 2Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum, Kraków, 3Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa, 4Katedra Patofizjologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 5Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii
Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, 6Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych,
Śląski Uniwersytet Medyczny, 7Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
Wstęp. Wielochorobowość jest istotnym problemem współczesnej medycyny geriatrycznej. Pacjenci z wielochorobowością wymagają szczególnej uwagi i doświadczenia ze strony klinicystów, częściej korzystają z zasobów opieki zdrowotnej, a także doświadczają
znacznie gorszych wyników krótko- i długoterminowych. Celem analizy było określenie częstości występowania wielochorobowości
oraz profilu i chorób występujących najczęściej. Materiał i metody. Dane dotyczące 17 przewlekłych chorób oraz grup chorób i problemów medycznych uzyskano na podstawie kwestionariusza oraz analizy wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych u uczestników projektu PolSenior – ogólnokrajowego, przekrojowego badania dotyczącego medycznych, psychologicznych, socjologicznych
i ekonomicznych aspektów starzenia się polskiej populacji. Wielochorobowość zdefiniowano jako współwystępowanie 2 lub więcej
chorób przewlekłych. Dane zważono ze względu na wiek i płeć. Wyniki. Wielochorobowość częściej występowała w zaawansowanym
wieku, u 88,4% osób w wieku 65-79 lat i u blisko 94% uczestników w wieku 80 lat i więcej. Najczęściej występującymi u ankietowanych chorobami przewlekłymi były nadciśnienie tętnicze, choroby metaboliczne i otyłość, choć z wiekiem ulegało to zmianie, wśród
osób po 80. roku życia najczęstszymi schorzeniami i problemami medycznymi były: nadciśnienie tętnicze, choroby oczu i upośledzenie
funkcji poznawczych. Największe ryzyko wielochorobowości stwierdzono u osób w wieku 65-79 lat po przebytym udarze mózgu oraz
wśród ankietowanych z najstarszej grupie wiekowej po przebytym w przeszłości udarze mózgu lub z niewydolnością serca. Najczęstszą
pojedynczo występującą chorobą było nadciśnienie tętnicze, stwierdzone jako izolowane schorzenie odpowiednio u 4,1% i u 2% osób
w wieku 65-79 i 80 i więcej lat. Wnioski. W starości choroby przewlekłe zwykle współistnieją tworząc wzorzec wielochorobowości,
która wpływać może na sposób diagnozowania i leczenia starszych pacjentów.

Objawy kliniczne a wartość wskaźnika kostka-ramię w starszej populacji – wyniki badania PolSenior

Anna Skalska1, Jerzy Gąsowski1, Karolina Piotrowicz1, Jarosław Królczyk1, Małgorzata Mossakowska2, Monika
Puzianowska-Kuźnicka3, Aleksandra Szybalska2, Jerzy Chudek4, Tomasz Grodzicki1; 1Katedra Chorób Wewnętrznych
i Gerontologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, 2Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
i Komórkowej, Warszawa, 3Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka, Instytut Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Zakład Geriatrii i Gerontologii Medyczne Centrum Kształcenia
Podyplomowego, Warszawa, 4Katedra Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katedra
i Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny

Wstęp. Choroba tętnic obwodowych (PAD) jest trzecią po chorobie niedokrwiennej serca (CAD) i udarze mózgu postacią miażdżycy. Celem badania była ocena częstości występowania nieprawidłowej wartości wskaźnika kostka-ramię (ABI) wśród osób starszych
oraz ocena zależności między objawami klinicznymi a wartością ABI. Materiał i metody. Populację badaną stanowili uczestnicy badania PolSenior. Dane socjo-demograficzne, dotyczące palenia oraz chorób przewlekłych uzyskano na podstawie kwestionariusza. Pomiar ABI wykonywano przy użyciu dopplera naczyniowego Bidop ES-100VX. ABI < 0,9 traktowano jako obecność PAD, ABI > 1,4
odpowiadał sztywności naczyń. Krew pobierano celem oznaczeń biochemicznych. Wyniki. Średni wiek 860 uczestników (53,5% mężczyzn) wynosił 74,7 ± 10,6 lat. ABI < 0,9 stwierdzono u 21,7%, ABI > 1,4 u 11,9% badanych. ABI < 0,9 był związany z zaawansowanym wiekiem (p < 0,0001), paleniem tytoniu (p = 0,004), wyższym ciśnieniem tętniczym (p < 0,0001), Nieprawidłowy ABI częściej
stwierdzano u mężczyzn (p = 0,002), osoby z ABI > 1,4 miały niższe ciśnienie skurczowe i rozkurczowe (p = 0,0002). U uczestników
z ABI < 0,9 częściej występowały: zawał serca (MI) (p = 0,0035), CAD+ MI (p = 0,019), przewlekła choroba nerek (p = 0,008). Udar
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mózgu częściej podawały osoby z niskim i wysokim ABI (p = 0,045), a cukrzycę uczestnicy z ABI > 1,4 (p = 0,02). U osób z ABI < 0,9
stwierdzono wyższe stężenia kreatyniny i IL-6 oraz najniższe stężenia albumin i HDL cholesterolu, osoby te częściej zgłaszały trudności
z przejściem 200 m i dwukrotnie częściej nie były zdolne do pokonania tego dystansu. Chociaż u ponad 60% osób z ABI < 0,9 obecne
było tętno na tętnicy grzbietowej stopy i piszczelowej tylnej, jednak stwierdzono liniowy trend między średnią wartością ABI i liczbą
nieprawidłowości (brak tętna lub szmer) w badaniu fizykalnym tętnic i rosnąca ich liczba dodatnio korelowała z rosnącym odsetkiem
osób z ABI < 0,9, od 0 u osób bez odchyleń do 62% u osób z 6 i więcej nieprawidłowościami w badaniu tętnic. Wnioski. Dokładne
badanie fizykalne tętnic wraz z oceną występujących schorzeń, ryzyka sercowo-naczyniowego i mobilności może selekcjonować osoby
z podejrzeniem miażdżycy tętnic obwodowych.

Funkcjonowanie pacjentów w wieku 65+ po zabiegu alloplastyki stawu biodrowego

Lucyna Ścisło1, Elżbieta Walewska1, Grażyna Puto1, Iwona Repka1, Szymon Pietruszka2, Antoni, M. Szczepanik2; 1Zakład
Pielęgniarstwa Klinicznego Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum, 2I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Wstęp. Aktywność człowieka wraz z upływem lat ulega stopniowemu ograniczaniu.W Polsce około 8 mln osób leczy się z powodu
zwyrodnienia stawów. Leczenie operacyjne jest skuteczną metodą poprawiającą jakość życia pacjenta ze zwyrodnieniem stawu biodrowego. Cel. Ocena funkcjonowania pacjentów w wieku 65+ po zabiegu alloplastyki stawu biodrowego. Materiał i metody. Badania
przeprowadzono wśród 100 pacjentów powyżej 65. r.ż., w oddziale chirurgii ortopedyczno-urazowej. Wszystkie osoby miały wykonany
po raz pierwszy zabieg alloplastyki stawu biodrowego z powodu choroby zwyrodnieniowej. Wśród nich było 61 kobiet i 39 mężczyzn.
Kryterium wyłączenia z badania była ustna odmowa współpracy. W pracy wykorzystano skrócony test sprawności umysłowej – AMTS,
skalę KATZA, klasyfikację BMI, oraz skalę wzrokowo-analogową. Badania przeprowadzono w dniu przyjęcia pacjenta, oraz w 8 dniu
po zabiegu. Wyniki. Przed zabiegiem operacyjnym tylko 15% pacjentów było wg skali Katz sprawnych, a 98% wykazało stan prawidłowy wg testu AMTS. Średni stopień natężenia bólu wg VAS wynosił 6,15, a odchylenie standardowe 1,438, połowa ankietowanych
odczuwała nie mniejszy ból niż na poziomie 6. Po zabiegu operacyjnym w 8 dniu 58% badanych skalą Katza znalazło się w grupie
sprawnych, wszyscy wykazali stan prawidłowy wg testu AMTS. Średni stopień natężenia bólu wg VAS wynosił 2,85, a odchylenie standardowe 0,968, połowa ankietowanych odczuwała nie mniejszy ból niż na poziomie 3. Stopień natężenia bólu po zabiegu operacyjnym
był u pacjentów zdecydowanie mniejszy. Pacjenci znacznie niesprawni przed zabiegiem zgodnie ze skalą Katza istotnie najczęściej byli
umiarkowanie niesprawni po zabiegu. Jednocześnie pacjenci umiarkowanie niesprawni przed zabiegiem w zdecydowanej większości
byli w pełni sprawni po zabiegu operacyjnym. Masa ciała pacjentów nie miała związku z wynikiem skali Katza przed i po zabiegu
operacyjnym. Wnioski. Zabieg alloplastyki stawu biodrowego poprawia jakość funkcjonowania pacjenta. Zdecydowanie większa połowa respondentów była zadowolona ze stanu swojego zdrowia, samodzielności w dniu wypisu do domu.

Przydatność kwestionariusza EASY-Care Standard 2010 w ocenie zapotrzebowania na wsparcie
i stanu funkcjonalnego osób starszych

Dorota Talarska1, Renata Pacholska2, Magdalena Strugała1, Katarzyna Wieczorowska-Tobis3; 1Katedra Profilaktyki
Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Ośrodek
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, 3Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej,
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Wstęp. Duże zróżnicowanie sprawności u osób starszych, powoduje poszukiwanie dogodnego narzędzia dla określenia niezbędnego
wsparcia. Celem pracy było sprawdzenie zakresu samodzielnego funkcjonowania i niezbędnego wsparcia u osób w wieku podeszłym
za pomocą podstawowych narzędzi KOG oraz narzędzia EASY-Care Standard 2010. Materiał i metody. Do analizy statystycznej zakwalifikowano 101 ankiet pacjentów z poradni chirurgii onkologicznej, ukierunkowanej na diagnostykę zmian skórnych. Zastosowano
następujące narzędzia badawcze: The Barthel Index, The Lawton Instrumental Activities of Daily Living (IADL) Scale, The Geriatric
Depression Scale (GDS), Timed Up and Go test (TUG), kwestionariusz EASY-Care Standard 2010. Kwestionariusz ocenia samodzielność osób starszych w zakresie 7 obszarów: 1. Widzenie, słyszenie, komunikowanie się, 2. Dbanie o siebie, 3. Poruszanie się, 4. Bezpieczeństwo osobiste, 5. Warunki mieszkaniowe i sytuacja finansowa, 6. Dbałość o zdrowie, 7. Zdrowie psychiczne i ogólne samopoczucie
oraz 3 skal ryzyka: utraty niezależności (Independence score), 24-godz. opieki, upadków (Risk of Falls). Wyniki. W badanej grupie
przeważały kobiety (79,2%). Średni wiek dla całej grupy wynosił 74,7 ± 7,5 lat. W zakresie ADL 75,2% seniorów było w większości
samodzielnych. W skali Lawton IADL mediana wyniosła 25 pkt. Depresja umiarkowana (skala GDS) występowała u 37,6% seniorów. Prawie połowa (44,6%) grupy poruszała się wolno, ale pewnie. Spośród 7 analizowanych obszarów kwestionariusza EASY-Care
Standard 2010 największe zapotrzebowanie na opiekę, seniorzy wykazali w zakresie: Dbałość o zdrowie (99,0%), Zdrowie psychiczne
i ogólne samopoczucie (100%) oraz widzenie, słyszenie, komunikowanie się (47,52%). Wykazano wpływ wieku, wykształcenia, sposobu poruszania się oraz sprawności w zakresie ADL, IADL, GDS na wyniki 3 skal kwestionariusza EASY-Care Standard 2010: Ryzyko
utraty niezależności, Ryzyko 24-godz. opieki, Ryzyko upadków. Wnioski. Badana grupa osób starszych cechowała się dobrym poziomem sprawności w ramach podstawowych i złożonych czynności życia codziennego. Kwestionariusz EASY-Care Standard 2010 umożliwia planowanie opieki uwzględniającej zaburzenia funkcjonalne seniorów.

Aktywność fizyczna jako jeden z determinantów pomyślnego starzenia w opinii mieszkańców
województwa podkarpackiego

Agnieszka Kijowska1, Hanna Kachaniuk2, Natalia Frodyma-Stefanik1; 1Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława
Pigonia w Krośnie, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Zakład Pielęgniarstwa, Krosno, 2Zakład Medycyny Rodzinnej
i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
Wstęp. W starzejącym się społeczeństwie XXI wieku coraz większą uwagę zwraca się na kompleksowość wielokierunkowej opieki nad seniorem, która staje się istotnym elementem gerontologii społecznej. Opieka ta koncentrując się na przygotowaniu człowieka
do pomyślnego procesu starzenia, na który stawia się coraz większy nacisk, obejmuje działania medyczne, pielęgnacyjno-opiekuńcze,
profilaktyczne oraz związane z promocją zdrowia. Wynikiem tych działań jest podejmowana przez seniorów aktywność fizyczna, która
zapewnia utrzymanie sprawności fizycznej oraz prawidłowe funkcjonowanie organizmu u osób starszych. Cel. Poznanie opinii senio-
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rów, mieszkańców województwa podkarpackiego, w zakresie znaczenia aktywności fizycznej, jako czynnika determinującego proces
pomyślnego starzenia. Materiał i metody. Badanie przeprowadzone w miesiącach styczeń – luty 2017 r. obejmujące grupę 150 mieszkańców województwa podkarpackiego wybranych losowo. Sondaż diagnostyczny z autorskim kwestionariuszem ankiety składającym
się z części ogólnej i właściwej zawierających wspólnie 33 pytania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Wyniki. Popularność aktywności fizycznej wśród seniorów województwa podkarpackiego, jako elementu przygotowania się do starości badani (45,
33%) oceniają na poziomie dostatecznym. Jednakże w większości (72,0%) wskazują na duże znaczenie różnych form aktywności dla
utrzymania i poprawy zdrowia oraz sprawności funkcjonalnej. Aktywność fizyczna według badanych, jako czynnik pozytywnie wpływający na pomyślność starzenia znajduje się na trzecim miejscu (28,67%) wśród wskazywanych przez ankietowanych czynników oddziaływających na przebieg procesu starzenia. Badani seniorzy podkreślają, że aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na prewencję
zachorowania na nadciśnienie tętnicze (40, 67%), zapobieganie zachorowania na cukrzycę typu II (37,33%) czy też pozostawanie narządu ruchu w dobrym stanie mimo upływu lat (34,67%). Wnioski. W opinii badanych seniorów aktywność fizyczna niepodważalnie jest
determinantem pomyślnego procesu starzenia się, dzięki czemu można ją definiować, jako element gerontologii społecznej w zakresie
wymaganej promocji zdrowia wśród seniorów.

Nauczanie geriatrii poprzez praktykę – doświadczenia własne

Julia Suwalska, Jakub Maciejewski, Aleksandra Kaluźniak, Arkadiusz Styszyński, Ewa Deskur-Śmielecka E, Marta
Lewandowicz, Roma Krzymińska-Siemaszko, Agnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis;
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Uczenie w oparciu o praktykę jest innowacyjną metodą, w której studenci nabywają nowe umiejętności i doświadczenie w pracy z pacjentem. Metoda ta wymaga małych grup studenckich, co jest jednym z ograniczeń dla jej szerszego zastosowania w praktyce. Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu we współpracy ze Szpitalem Klinicznym
Przemienienia Pańskiego w Poznaniu zorganizowały badania przesiewowe osób starszych w ramach Białych Sobót pod hasłem Uniwersytet Medyczny: Studenci-Seniorom. Badania były prowadzone przez studentów kół naukowych (2-3 osobowe grupy dedykowane
wyznaczonym zadaniom) działających przy Pracowni (Studenckie Koło Naukowe [SKN] Geriatrii i Medycyny Paliatywnej oraz SKN
Dietetyki Gerontologicznej) we współpracy z innymi Kołami Naukowymi pod okiem nauczycieli akademickich. Osobom starszym zaproponowano: ocenę funkcji poznawczych, ocenę ryzyka upadków, ocenę stanu odżywiania uzupełnioną oceną składu ciała oraz ocenę poprawności stosowanej farmakoterapii. Bardzo pozytywna ocena inicjatywy przez studentów spowodowała, że zaproponowali oni
stworzenie Studenckiego Punktu Konsultacyjnego, w którym studenci medycyny i farmacji wspólnie dokonują rewizji leków osobom
starszym zgłaszającym się z problemami lekowymi; porady są udzielane przez studentów pod okiem lekarza geriatry. Równolegle studenci dietetyki udzielają porad dietetycznych. Taki model nauczania jest nie tylko odpowiedzią na zapotrzebowanie nauczania poprzez
praktykę, ale także na potrzebę interdyscyplinarnego współdziałania w ramach zespołów geriatrycznych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom zgłaszanym przez studentów planowane jest połączenie obydwu inicjatyw.
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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
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