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Komunikat 1
Szanowni Państwo,
Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej wraz z Zakładem Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej oraz
Podlaskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Sens i bezsens
starości. Bezpośrednią inspiracją do zapoczątkowania tego cyklu konferencji była nieodwracalna choroba wybitnego polskiego
socjologa i gerontologa Profesora Brunona Synaka. Pamięci Pana Profesora dedykowaliśmy jedną z sesji w trakcie naszej pierwszej
konferencji, która odbyła się w roku 2015 w Supraślu koło Białegostoku.
Planowana na rok 2018, II konferencja naukowa pt. „Starość w perspektywie personalistycznej, społecznej i
kulturowej - refleksje interdyscyplinarne” ma na celu zwrócenie uwagi na istotne przemiany dokonujące się w sferze społecznej,
kulturowej, politycznej, ekonomicznej, które z jednej strony przyczyniają się do poprawy funkcjonowania osób starszych i ich
rodzin, ale z drugiej strony stwarzają zagrożenia w wymiarze międzygeneracyjnych relacji i wzajemnego wsparcia. Pojawiające się
w ich następstwie wielorakie trudności winny skłaniać do refleksji.
Obszar tematyczny organizowanej konferencji koresponduje z celem nadrzędnym cyklu naszych spotkań naukowych,
mianowicie kreowaniem właściwych postaw społecznych wobec osób starszych, odkrywaniem sensu i znaczenia starości w życiu
człowieka, a także stwarzaniem szans umożliwiających godne jej przeżywanie.
Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy badaczy, teoretyków i praktyków zainteresowanych następującymi zagadnieniami:
Ø godna starość – społeczno-kulturowy kontekst funkcjonowania osób starszych;
Ø medyczne aspekty starości w wymiarze indywidualnym i opieki zinstytucjonalizowanej;
Ø jakość opieki i wsparcia osób starszych w środowisku rodzinnym;
Ø alkohol w życiu osób starszych;
Ø przemoc wobec osób starszych;
Ø w służbie człowiekowi staremu - zadania pomocy społecznej i pracy socjalnej.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Problemy osób starszych planujemy analizować w wymiarze podmiotowym
(osobowym) i przedmiotowym (społecznym) z perspektywy gerontologicznej, dlatego do udziału zapraszamy przedstawicieli nauk
medycznych, społecznych, filozoficznych, prawnych.
Przewidujemy wystąpienia w sesjach plenarnych i sekcjach tematycznych, a także prezentację posterów. Aby Państwu
ułatwić zaplanowanie przyjazdu informujemy, że konferencja rozpocznie się sesją plenarną w dniu 23.05.2018 r. (w środę) o godz.
16.00, natomiast w dniu 25.05.2018 r. (w piątek) konferencja trwać będzie w godzinach dopołudniowych i zakończy się obiadem.
Złożone przez prelegentów artykuły zostaną opublikowane (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w czasopismach:
„Pedagogika Społeczna” (11 pkt), „Gerontologia Polska” (9 pkt) i w monografii zbiorowej (5 pkt).
Dalsze informacje dotyczące konferencji przesłane zostaną w następnych komunikatach.
W razie pytań, prosimy o kontakt z sekretarzami konferencji:
dr Joanną Szymanowską: j.szymanowska@uwb.edu.pl,
dr Joanną Borowik: j.borowik@uwb.edu.pl,
dr. Krzysztofem Czykierem: k.czykier@uwb.edu.pl.
Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji
Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB

TERMINARZ KONFERENCJI
Ø Do 15 lutego 2018 r. – termin nadsyłania zgłoszeń oraz abstraktów referatów
Uzupełnioną kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do niniejszego komunikatu, prosimy kierować na adres:
konferencja2018@gmail.com
Informacje dotyczące konferencji znajdują się także na stronie internetowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Białymstoku (http://pedagogika.uwb.edu.pl)
Ø Do 28 lutego 2018 r. – przesłanie informacji o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w konferencji
Ø Do 10 marca 2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej
Opłata za udział w konferencji wynosi 1.000 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, publikację, dwa noclegi w pokoju 2osobowym, wyżywienie, uroczystą kolację a także biesiadne spotkanie plenerowe w sercu Puszczy Białowieskiej, któremu
towarzyszyć będzie śpiew i tańce.
Za dodatkową opłatą (98 zł/doba) istnieje możliwość zarezerwowania pokoju 1-osobowego.
Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto nr: 92116022020000000241794346 Banku Millennium S.A. W tytule
przelewu prosimy zawrzeć informację „Konferencja Starość, imię i nazwisko uczestnika”
Ø Do 30 kwietnia 2018 r. – przesłanie programu konferencji
Ø Do 31 maja 2018 r. – złożenie pełnego tekstu artykułu
Wersję elektroniczną prosimy przesłać na adres: konferencja2018@gmail.com
MIEJSCE KONFERENCJI
Hotel Białowieski
Conference, Wellness & SPA
ul. Waszkiewicza 218 B
17-230 Białowieża
W opłatę konferencyjną wliczone jest korzystanie z bazy rekreacyjnej hotelu (basen kryty, dzika rzeka, gejzery powietrzne,
ławki z masażem powietrznym, natryski wrażeń, jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne całoroczne, sauny i łaźnie parowe).
Możliwe jest także odpłatne skorzystanie z Centrum SPA i wydłużenie pobytu z bonifikatą w wysokości 10% wartości określonej
na stronie internetowej hotelu.
WYCIECZKA FAKULTATYWNA
Osobom zainteresowanym planujemy zorganizować zwiedzanie Parku Narodowego „Puszcza Białowieska” na Białorusi.
Przewidywany koszt wycieczki wynosi 250 zł, wymagane jest posiadanie paszportu.
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The utilization of health resort treatment services by
older people in Poland – results of the PolSenior study
Korzystanie z lecznictwa uzdrowiskowego przez osoby
starsze w Polsce – wyniki badania PolSenior
Aleksandra Szybalska1, Katarzyna Broczek2, Przemysław Ślusarczyk1,
Ewa Kozdroń3, Piotr Błędowski4, Jerzy Chudek5, Małgorzata Mossakowska1
1

International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw
2

3

Department of Recreation Methodology, Faculty of Tourism and Recreation,
Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw
4

5

Department of Geriatrics, Medical University of Warsaw

Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics

Department of Internal Medicine and Oncological Chemotherapy, Medical Faculty in Katowice,
Medical University of Silesia, Katowice

Abstract
Introduction. Health resort treatment (HRT) is an integral part of the Polish healthcare system designed to prevent disability and accelerate return to fitness. Aim. As utilization of HRT services by older people in Poland has not been studied
in population-based surveys, the aim of this analysis was to assess HRT in relation to sociodemographic, economic and
functional status as well as self-rated health of older individuals. Material and methods. Presented analyses were performed in 4813 respondents of the PolSenior study (96.7% of the whole group) who have answered a question concerning the
use of HRT. Results. Among respondents aged 65 years and over, 10.7% participated in HRT during a proceeding 3-year
period (8.7% financed from public health funds, 4.5% by respondents). Utilization of HRT decreased from about 14.0%
in younger old age cohorts to 4.0% in nonagenarians. People independent in basic (ADL) and instrumental activities of
daily living (IADL) were more likely to use HRT services than those whose functional status was impaired. Multivariate regression analysis showed that HRT was more often utilized by individuals younger than 85 years, subjects independent in
IADL, certificate of disability holders, city dwellers, and people with education level higher than primary. Self-rated health
and financial status, occupation in the past, chronic pain, and gender were not associated with the HRT utilization. Conclusions. Younger, better educated seniors, large cities dwellers, disability certificate holders, independent in daily living
were the main beneficiaries of HRT. Current pattern of utilization of HRT services preserves and even augments inequalities in health. (Gerontol Pol 2018; 26; 7-13)
Key words: health resort treatment, ageing, disability

Streszczenie
Wstęp. Lecznictwo uzdrowiskowe, które służy zapobieganiu niepełnosprawności i przyspiesza powrót do zdrowia, stanowi integralną część systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Cel. Celem niniejszej pracy była analiza korzystania z lecznictwa
uzdrowiskowego przez seniorów w zależności od czynników socjodemograficznych, ekonomicznych, stanu funkcjonalnego oraz samooceny stanu zdrowia. W Polsce, jak dotąd, nie prowadzono badań populacyjnych z udziałem osób starszych
w omawianym zakresie. Materiał i metoda. Analizę przeprowadzono na grupie 4813 respondentów projektu PolSenior
w wieku 65 i więcej lat (96,7% populacji badanej), którzy odpowiedzieli na pytanie dotyczące korzystania z lecznictwa
uzdrowiskowego. Wyniki. Z lecznictwa uzdrowiskowego w ciągu trzech lat poprzedzających udział w projekcie skorzystało 10,7% badanych (8,7% respondentów – z pobytów finansowanych ze środków publicznych, 4,5% respondentów – z pobytów finansowanych ze środków własnych). Udział badanych w pobytach uzdrowiskowych zmniejszał się z około 14,0%

Adres do korespondencji:  Aleksandra Szybalska; International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw; 4 Ks. Trojdena Street,
02‑109 Warsaw  (+48 22) 608 64 09 a.szybalska@iimcb.gov.pl
Ó Akademia Medycyny
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w młodszych kohortach wiekowych do 4,0% wśród dziewięćdziesięcolatków. Osoby niezależne w zakresie ADL i IADL korzystały z pobytów uzdrowiskowych częściej od zależnych. Analiza regresji wieloczynnikowej wykazała, że częściej z lecznictwa uzdrowiskowego korzystali respondenci w wieku do 85. roku życia, niezależni w zakresie IADL, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkający w miastach oraz deklarujący wykształcenie wyższe niż podstawowe. Nie stwierdzono zależności pomiędzy korzystaniem z lecznictwa uzdrowiskowego a samooceną stanu zdrowia, statusem ekonomicznym,
zawodem wykonywanym w przeszłości, występowaniem bólu przewlekłego, czy płcią. Wnioski. Głównymi beneficjentami
pobytów uzdrowiskowych byli młodsi, lepiej wykształceni seniorzy, mieszkańcy dużych miast, osoby ze stwierdzoną
prawnie niepełnosprawnością, niezależni w zakresie czynności życia codziennego. Obecny model korzystania z lecznictwa
uzdrowiskowego podtrzymuje, a nawet pogłębia obserwowane nierówności w zdrowiu. (Gerontol Pol 2018; 26; 7-13)
Słowa kluczowe: lecznictwo uzdrowiskowe, starzenie, niepełnosprawność

Introduction
According to the Central Statistical Office of Poland
(GUS), the number of older people will almost double
by 2050 and every third person will be at least 65 years
old, while the number of aged 80 and over will increase
by almost 2.5 times, reaching 10.0% of the population,
and constituting almost one third of older individuals.
The so called phenomenon of “double aging” will be
most apparent among the oldest seniors – centenarians,
whose number will increase almost 14 times in the period under review [1].
With the increase in the number of older population, there will be a growing demand for rehabilitation
services, as aging is accompanied by comorbidities,
functional impairment and disability. According to the
European Health Interview Survey (EHIS), there were
2.6 million community-dwelling biologically disabled
people aged 65 years and over in 2012 in Poland [2]. In
addition, in the PolSenior study, 29.0% of Poles aged
65 years and over held a disability certificate (27.5%
women and 30.4% men), and the percentage of severely
disabled was increasing with age – from 27.9% among
the youngest (65-69 y.o.) to 70.8% among the oldest
(90+ y.o.) individuals [3].
One of the most effective methods of preventing disability and accelerating return to fitness is medical rehabilitation carried out in ambulatory or stationary conditions.
Kinesiotherapy, physiotherapy are effective methods for
restoration of functional performance after surgical procedures, and may prevent frailty, especially among the
oldest people. Access to rehabilitation, including geriatric
rehabilitation, pain treatment with the use of physiotherapy may decrease the risk of disability and, consequently,
increase life expectancy as well as reduce the cost of care.
Health resort treatment (HRT) is an integral part of the
healthcare system in Poland. Among health resort facilities are: spa hospitals, spa sanatoriums, spa clinics and
physiotherapeutic spa units [4]. Nowadays, there are 46
municipalities in Poland with the statutory status of health resort, with 42,303 beds available [5].
GERONTOLOGIA POLSKA, 2018, 1

In Poland, like in other post-transformation countries,
the health resort therapy is financed or co-financed from
public resources [Social Insurance Institution (ZUS),
Agricultural Social Insurance Fund (KRUS), State Fund
for Rehabilitation of Disabled Persons (PFRON) and
National Health Fund (NFZ)].
Wide range of rehabilitation services, and balneologic
treatments offered in health resorts makes this form of
therapy attractive for large groups of users, including people without referral from public health institutions who
pay for the accommodation and rehabilitation on their
own. The effectiveness of complex HRT is comparable
or even higher than outpatient services [6-9].
The utilization of HRT by older people has not been
studied in population-based surveys in Poland.

Aim
The aim of the study was to evaluate the utilization
of HRT by people aged 65 years and over, in relation to
selected sociodemographic characteristic, functional status and self-rated health (SRH). Identification of factors
affecting the utilization of HRT by Polish seniors will
help to determine the causes of inequalities in the access of older Poles to health resort rehabilitation services
preventing disability. Growing long-term care expenditures for elderly who lost independence is a challenge
to public health systems in Poland and other European
Union countries that needs to be thoroughly addressed
[1,10,11].

Material and methods
The PolSenior project was carried out on a representative group of 4979 Poles aged 65 years and over, in five-year age-based cohorts. The methodology of the study was previously described [12]. The present analysis
included 4813 respondents (96.7% of the whole group)
who have answered question concerning the utilization
of HRT.

THE UTILIZATION OF HEALTH RESORT TREATMENT SERVICES BY OLDER PEOPLE IN POLAND...

The method of HRT financing was taken into account
in the analysis, including publicly co-funded HRT based
on a referral obtained from a health insurance physician,
and HRT funded from the respondents’ resources without referral from a health insurance physician.
The following variables were included: gender, age,
place of residence, level of education, occupation in the
past and self-rated financial situation, formal disability
and functional status, chronic pain occurrence and SRH.
The functional status of the study subjects was characterized using the Katz Index of Independence in Activities of Daily Living (ADL) [13] and the Lawton Instrumental Activities of Daily Living (IADL) [14] scales.
Three groups of respondents were identified on the basis
of ADL results: independent (score: 5-6), partially dependent (score: 3-4), dependent (score: 0-2), and within
the IADL scale: independent (score: 24), partially dependent (score: 19-23) and dependent (score: 8-18) [3].
SRH was assessed by Visual Analog Scale (from 0 to
10 points) [12], and the score was divided into three categories as follows: 0-3 points – poor SRH, 4-6 points
– fair SRH, 7-10 – good SRH. The analysis included the
prevalence of chronic pain as described previously [15].
All participants or their caregivers signed an informed
consent form. The PolSenior project was approved by
the Bioethics Committee of the Silesian Medical University in Katowice.
Statistical analyses were performed using Statistica
10.0 software (StatSoft, Tulsa, OK., USA). The χ2 and
Cochran-Armitage for trend tests were used to analyze
the significance of difference in the frequency of HRT
utilization in the study population. A multivariate logistic regression analysis was performed to analyze factors
affecting HRT and data were presented as odds ratios
(ORs) with 95% confidence intervals (95%CIs). In the
regression model, IADL was chosen as a determinant of
functional status.
In all analyses, p value < 0.05 was considered statistically significant.
Presented analyses differed in terms of number of observations because of the deletion of missing data.

Results
During the three years period preceding the participation in the PolSenior study, a total of 516 (10.7%) participants utilized HRT, including 419 (8.7%) based on
the referral from a health insurance physician, and 217
(4.5%) funded from the respondents’ resources. Almost
one-fourth (N = 120; 23.3%) of respondents who participated in HRT, utilized both forms of funding. Participation in HRT decreased from the age of 80 years, from
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about 14.0% in younger cohorts (65-79 years old) to
10.8% in 80-84 year olds, 5.8% in 85-89 year olds and
4.0% in nonagenarians (p < 0.001). The HRT services in
younger age cohorts were more often utilized by women
than men (15.8% vs. 13.3% among 65-69 years old), but
in older age groups by men (1.6% women vs. 6.4% men
among nonagenarians; p < 0.001), however, no gender
difference were observed when the whole study group
was considered.
City dwellers participated in HRT regardless of its source of funding three-time more often than the rural cohort (p < 0.001), with residents of large cities being the
most frequent spa visitors. HRT services were most often
utilized by people with higher education, and least often
by those with primary or the lack of education (25.4% vs.
5.1%, p < 0.001). Respondents that had previously worked as ‘white collars’ utilized HRT 2.5 times more often
than ‘blue collars’ and four times more often than farmers
(p < 0.001). People who self-rated their financial situation
as good (‘enough money for all needs’), participated more
often in HRT funded from the respondents’ resources than
less wealthy individuals (p < 0.001).
Respondents with formal disability status utilized
HRT services over twice more often than those without a certified disability status (p < 0.001). The difference was less apparent when HRT services were covered
from personal resources (Table I).
People independent in both ADL and IADL scales
were more likely to use HRT services than those who
were partially dependent or dependent (11.8% vs. 3.7%
vs. 2.8% for ADL; 15.7% vs. 8.9% vs. 4.2% for IADL,
respectively; p < 0.001).
There were no statistical differences between the use
of HRT services and the prevalence of chronic pain, regardless of the funding source.
Those who rated their health as poor, were less likely
to use this form of treatment than those whose SRH was
fair and good (7.3% vs. 11.8%, p = 0.013), with the significant difference only among women (p = 0.045). Detailed data concerning gender and source of funding are
presented in Table I.
Multivariate regression analysis was performed for
HRT, irrespective of the form of funding (due to the small
number of the group utilizing HRT services) – Table II. It
showed that people aged 85 years and over had the lowest
chance of participating in HRT. The HRT services were
more often utilized by respondents independent in IADL,
disability certificate holders, city dwellers (with number
of residents over 50,000) and those with the education
level higher than primary. Self-rated health and financial
situation, occupation in the past, chronic pain, and gender
were not associated with the HRT utilization.
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N = 4307

Self-reported
economic
status

N = 4531

Type of work

N = 4798

Education

[number of
residents]

N = 4813

Place of residence

Not enough money

6

30

Enough money to
make a living, but
not for all needs

3.3

2.6

5.7

9.1

170

White-collar worker 109

Enough money for
all needs

6.4

1.4

3.2

15.5

9.3

5.4

7.3

2.6

0.6

7.4

6.3

7.0

5.6

4.7

1.9

1.6

5.7

5.1

6.6

19

Other**

9

32

MCs*

78

26

Bachelor

Farmer

32

Blue-collar worker

67

Vocational

55

Primary

Secondary

4

60

City >500,000

Lack of education

14

43

City >50,000200,000

City >200,000500,000

33

City >20,00050,000

12

30

27

85-89 y.o.

90 y.o. and over

37

35

80-84 y.o.

Rural area

3.2

46

75-79 y.o.

City ≤20,000

4.6

46

N = 4813

51

65-69 y.o.

70-74 y.o.

%

Age cohort
[years]

n

Total

Characteristics

Variable

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

p

4

17

75

59

7

3

32

11

13

10

36

32

1

29

6

24

12

16

16

3

6

11

25

24

34

n

3.5

2.6

5.8

10.6

4.9

0.8

3.2

14.7

12.5

6.1

8.5

2.8

0.3

7.5

5.7

8.6

4.4

5.1

1.7

0.8

1.6

3.1

6.4

5.6

8.5

%

Women

0.007

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

p

2

13

95

50

12

6

46

21

13

22

31

23

3

31

8

19

21

14

21

9

21

24

21

22

17

n

3.0

2.5

5.6

7.8

7.7

2.4

3.3

15.9

7.4

5.1

6.3

2.4

1.1

7.4

6.9

5.6

6.7

4.2

2.2

2.5

4.6

5.9

4.9

4.7

4.6

%

Men

Funded from the respondents’ resources

Table I. Utilization of health resort treatment by form of financing and gender

0.013

<0.001

<0.001

<0.001

NS

p

13

87

294

199

32

26

153

49

50

69

138

104

7

119

39

79

55

48

79

24

35

65

93

113

89

n

%

7.2

7.5

9.9

16.6

10.7

4.2

6.3

23.7

17.8

11.5

15.0

4.9

1.0

14.7

17.6

12.8

9.4

7.5

4.1

3.3

4.2

8.5

11.4

12.5

11.6

Total

0.042

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

p

9

39

128

96

13

18

57

18

19

21

67

62

5

50

23

37

21

23

39

5

12

27

42

59

48

n

8.0

6.1

9.9

17.3

9.1

4.8

5.7

24.0

18.3

12.9

15.8

5.4

1.3

12.9

21.9

13.2

7.6

7.4

4.0

1.3

3.2

7.6

10.8

13.7

12.0

%

Women

0.017

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

p

19

8

96

31

31

48

71

42

2

69

16

42

34

25

40

19

23

38

51

54

41

n

4

48

166

103

Co-financed by public funds

%

6.0

9.4

9.9

16.1

12.3

3.2

6.8

23.5

17.5

11.0

14.3

4.3

0.7

16.4

13.8

12.4

10.9

7.5

4.1

5.3

5.0

9.3

12.0

11.5

11.1

Men

NS

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

p

10
ALEKSANDRA SZYBALSKA, KATARZYNA BROCZEK, PRZEMYSŁAW ŚLUSARCZYK ET AL.

210

Independent

93

113

Fair

Good

5.3

5.0

1.7

4.0

6.1

4.9

4.1

6.8

3.6

1.5

5.0

1.0

1.0

%

0.005

0.001

NS

<0.001

<0.001

p

38

58

5

66

37

54

49

78

16

9

100

2

0

n

5.0

5.1

2.2

4.0

5.9

4.6

4.4

7.5

2.9

1.2

5.1

1.3

0.0

%

Women

NS

0.045

NS

<0.001

0.002

p

55

55

2

67

46

81

33

76

23

13

110

1

3

n

5.6

4.9

1.0

3.9

6.2

5.1

3.8

6.2

4.2

1.9

5.0

0.7

2.4

%

Men

Funded from the respondents’ resources

0.023

0.013

NS

<0.001

0.027

p

*MCs – master’s degree
**Other worker including salespersons, owners of a trade or service workshop, small entrepreneurs, uniformed services officers
***ADL status – Activities of Daily Living
****IADL status – Instrumental Activities of Daily Living
*****SRH – self-rated health

N = 4438

SRH*****

7

133

No

Poor

83

Yes

Disability
certificate

N = 4724

135

No

N = 4779

Independent

82

39

154

Partially dependent

Yes

22

Dependent

Chronic pain

N = 4787

IADL status****

N = 4754

3

3

Dependent

Partially dependent

ADL status***

n

Total

Characteristics

Variable

158

222

28

198

216

228

190

286

80

50

398

9

6

n

%

9.1

9.8

6.6

5.9

15.9

8.2

9.5

12.6

7.3

3.5

9.5

3.0

2.1

Total

NS

<0.001

NS

<0.001

<0.001

p

61

109

15

94

95

92

100

142

31

20

182

5

4

n

8.0

9.6

6.6

5.7

15.3

7.8

8.9

13.6

5.7

2.8

9.2

3.3

2.5

%

Women

NS

<0.001

NS

<0.001

0.001

p

4

2

n

97

113

13

104

121

136

90

144

49

30

216

Co-financed by public funds
%

9.8

10.0

6.5

6.1

16.4

8.5

10.3

11.8

8.9

4.3

9.9

2.8

1.6

Men

NS

<0.001

NS

<0.001

<0.001

p
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Table II. Multivariate logistic regression model including factors significantly associated with utilization of HRT
services
Variable

Utilization of HRT
(irrespective of the form of funding)

Characteristics
65-69 y.o.

Age cohort
[years]

OR

95%CI

P-value

reference

reference

reference

70-74 y.o.

0.98

0.72-1.32

NS

75-79 y.o.

1.04

0.75-1.43

NS

80-84 y.o.

0.95

0.67-1.35

NS

85-89 y.o.

0.55

0.36-0.84

0.006

90 y.o. and over

0.53

0.33-0.89

0.016

reference

reference

reference

1.30

0.88-1.91

NS

Rural area
City ≤20,000
Place of residence

City >20,000-50,000

1.72

1.19-2.49

0.004

[number of residents]

City >50,000-200,000

2.10

1.48-2.99

<0.001

City >200,000-500,000

2.68

1.71-4.19

<0.001

City >500,000

2.31

1.66-3.22

<0.001
reference

Lack of education

Education

reference

reference

Primary

3.04

1.46-6.37

0.003

Vocational

5.00

2.27-10.98

<0.001

Secondary

4.74

2.19-10.25

<0.001

Bachelor

5.31

2.28-12.37

<0.001

MCs*

9.21

3.88-21.85

<0.001

reference

reference

reference

Partially dependent

1.45

0.98-2.14

NS

Independent

1.88

1.30-2.72

<0.001

Dependent
IADL status**

Disability certificate

No

reference

reference

reference

Yes

2.39

1.93-2.97

<0.001

*MCs – master’s degree; **IADL status – Instrumental Activities of Daily Living

Discussion
According to GUS, in 2015 a total of 801,700 patients
utilized HRT in stationary conditions (91.2%) or outpatient facilities (8.8%). Two-third of stationary services
were financed by NFZ or other sources (including ZUS,
KRUS, PFRON), while one-third by commercial patients [16]. This is in agreement with the results of our
study, where 66.0% of stays were finances by NFZ and
34.0% from own customers’ sources. The slightly higher
engagement of NFZ founds in our study was probably
caused by the lack of co-funding opportunities from
other public sources for retired people. The utilization of
HRT covered by commercial patients slightly exceeds
one-third in the general population group as in the present study. Interestingly, almost one-fourth of PolSenior
HRT participants utilized both forms of funding during
the analyzed period. It shows that there is a group of seniors who use this form of treatment on regular bases.
It would be expected that two-three weeks rehabilitation within HRT financed or co-financed from public
resources should be devoted to the group of people who
GERONTOLOGIA POLSKA, 2018, 1

could not attend outpatient rehabilitation facilities located close to the place of living: rural dwellers, seniors
with limited mobility (partial dependence in IADL),
with the risk of frailty or disability. Contrary to this assumption, the participants in HRT in our study were
younger seniors, independent in IADL. The access to
HRT was easier for better educated respondents, living
in big cities, and with higher self-rated economic status.
Interestingly, occurrence of chronic pain did not increase the use of HRT. Holding legal disability certificate
doubled the chances of using HRT and funding from public sources increased HRT utilization three times. One
can speculate that legal disability certificate holders are
resourceful and knowledgeable about certified benefits.
These data indicate that the access to the HRT is highly unequal and related to health awareness, rewarding
individuals seeking opportunities to benefit from public
fundings. Our findings suggest the need for reconsideration of the rules of granting HRT, having in mind the
optimization of spending public resources for the most
effective prevention of disability.

THE UTILIZATION OF HEALTH RESORT TREATMENT SERVICES BY OLDER PEOPLE IN POLAND...

According to our best knowledge, there are no studies
analyzing HRT utilization in the general population of
seniors in relation to the sociodemographic and economic determinants. Therefore, we could only refer our
data to GUS reports.

Conclusions
Younger, better educated seniors, large cities dwellers,
disability certificate holders, independent in daily living
are the main beneficiaries of health resort rehabilitation
services.
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Current pattern of utilization of health resort rehabilitation services preserves and even augments inequalities
in health.
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Health problems in elderly patients treated at the spa
and rehabilitation hospital in Busko-Zdrój
Problemy zdrowotne osób starszych korzystających
z leczenia w szpitalu uzdrowiskowo-rehabilitacyjnym
w Busku-Zdroju
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Abstract
Introduction. Population ageing is a common phenomenon, resulting in an increase in the number of people over the
age of 65 years. In 2035, this age group will constitute 23.2% of the population in Poland. Aim. To analyse the type and
prevalence of various conditions as well as the physical therapy and rehabilitation procedures used in patients over the
age of 65 years undergoing spa hospital treatment. Material and methods. The study involved 7296 patients undergoing
treatment at the 21st Military Spa and Rehabilitation Hospital in Busko-Zdrój between 2015 and 2016. The majority of the
patients (63.5%) were aged 65-74 years. The study analysed the patients’ medical records and verified the following: age,
sex, type of stay, type of condition by ICD-10 diagnosis, and the prescribed procedures. Pain severity in a VAS scale and
functional status were measured in a group of 150 patients before and after the treatment; the patients were also asked
how they assessed the efficacy of the treatment and whether they would like to undergo spa treatment again in the future.
Results. The study unambiguously showed that the main conditions found in the patients were diseases of the musculoskeletal (ICD-10 XIII), circulatory (ICD-10 IX), and nervous (ICD-10 VI) systems. The patients were treated with physical
therapy procedures, balneological procedures, kinesiotherapy, and massage. The treatment resulted in pain elimination or
reduction and an improved functional status. Conclusions. 1. Musculoskeletal, cardiovascular and nervous system disorders are the most common health problems found in these patients and their prevalence increases with age. 2. The balneological and physical therapy procedures contributed to a better functional status in the patients and reduced the severity
of pain. 3. Spa hospital treatment should be the main form of treatment and prevention in elderly patients. Due to its comprehensive nature, this form of treatment creates perfect conditions for implementation of the Long-Term Senior Policy in
Poland for years 2014-2020. (Gerontol Pol 2018; 26; 14-20)
Key words: geriatric problems, spa treatment
Streszczenie
Wstęp. Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem powszechnym. Efektem jest wzrost liczby osób powyżej 65 roku życia.
W Polsce liczba ta w 2035 r. wzrośnie do 23,2%. Cel pracy. Analiza rodzaju oraz częstości występowania schorzeń i zastosowanego postępowania fizykalno-usprawniającego u osób 65 plus, korzystających z leczenia w szpitalu uzdrowiskowym.
Materiał i metody. Badaniami objęto 7296 pacjentów przebywających na leczeniu w latach 2015-2016 w 21 WSzU w
Busku Zdroju. Najliczniejszą grupę (63,5%) stanowili pacjenci w wieku 65-74 lata. Analizie poddano dokumentację medyczną badanych: weryfikowano - wiek, płeć, rodzaj pobytu, rodzaj schorzeń głównych według kodu ICD 10 oraz zlecone
zabiegi. U 150 badanych oceniono przed i po leczeniu: stopień nasilenia dolegliwości bólowych w skali VAS, sprawność
funkcjonalną, uzyskano opinie o skuteczności zabiegów i chęci ponownego podjęcia leczenia uzdrowiskowego. Wyniki.
Bezwzględnie dominującymi wśród badanych były choroby układu mięśniowo-szkieletowego(ICD10-XIII), choroby układu
krążenia (ICD 10-IX), choroby układu nerwowego (ICD10-VI). W leczeniu zlecano zabiegi fizykalne, balneologiczne, kinezyterapii, masaż. Po leczeniu uzyskano: ustąpienie lub redukcje dolegliwości bólowych oraz poprawę sprawności funkcjonalnej. Wnioski. 1. Choroby układu narządu ruchu, krążenia i nerwowego są dominujące, a ich częstość występowania rośnie wraz z wiekiem. 2. Zastosowane postępowanie balneo-fizykalne wpłynęło korzystnie na stan funkcjonalny i natężenie
odczuwanych dolegliwości bólowych u badanych. 3. Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym powinno być podstawową formą
Adres do korespondencji:  Włodzisław Kuliński Zakład Medycyny Fizykalnej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 wkulinski52@hotmail.com
Ó Akademia Medycyny
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leczenia i profilaktyki u osób starszych, poprzez swoją kompleksowość stwarza doskonałe warunki do realizacji programu
długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. (Gerontol Pol 2018; 26; 14-20)
Słowa kluczowe: problemy geriatryczne, leczenie uzdrowiskowe

Introduction

Material and methods

Population ageing is a common phenomenon, resulting in an increase in the number of people aged over 65
years. In 2035, this age group will constitute 23.2% of
the population in Poland; in 2060, the percentage will reach 36.1%. Disability in elderly people results from both
ageing and disease [1-5]. Research conducted in Poland
in 2002 showed that approximately 2.2 million people
over the age of 65 years required the help of a carer with
respect to at least one activity of daily living. Elderly patients typically have multimorbidity, i.e. suffer from multiple concomitant chronic conditions. According to Wieczorowska-Tobis, seniors most often have osteoarthritis
(80% of patients over the age of 75 years), hypertension
(60-70% of the patients), and ischaemic heart disease
(30%); 20% of patients aged over 65 years have type 2
diabetes and 25% have COPD symptoms [6-10]. As the
average life expectancy is rising, the associated significant changes in the population age group distribution, the
prospect of faster population ageing in Poland as compared with other European countries, and a higher prevalence of chronic conditions in older patients all make
it important to focus on the quality of life of the elderly
related to their health and functional status. In this case,
spa treatment and rehabilitation may, through their comprehensive character, play an important role in the prevention and treatment of this group of patients. Actions
concerning this group should be aimed at maintaining the
best functional status possible, which will allow the patients to remain independent and self-sufficient [11-19].

The study encompassed 7296 patients (50.6% of all
patients treated) aged 65 years and over, undergoing spa
treatment and rehabilitation at the 21st Military Spa and
Rehabilitation Hospital in Busko–Zdrój in 2015-2016.
The majority of the patients were aged 65-74 years
(63.5% of the study patients; self-payers: 60.4%, NFZ:
68.1%), the second largest group included those aged
75-85 years (30.1% of the patients; self-payers: 32.2%,
NFZ 27.2%); the smallest group (6.3%) consisted of
patients aged 85 years and over (self-payers: 7.4%, NFZ:
4.8%). The mean age was 73.02 years, with the oldest
patient being 99 years old. The majority of the patients
were female (62.9%; self-payers: 62.2%, NFZ 64.0%),
with men constituting 37.1% of the study group (selfpayers: 37.8%, NFZ: 36.0%).
The study analysed the patients’ medical records and
verified the following: personal data (age, sex), type of
stay, type of condition by ICD-10 diagnosis, and the
prescribed procedures. Moreover, 150 randomly selected
patients from the 65+ group were studied with the use
of a diagnostic survey and a questionnaire (prepared for
this particular study) to assess the degree of functional
status improvement achieved during the treatment with
respect to self-care and the activities of daily living, find
out about the patients’ opinions concerning the efficacy
of the physiotherapeutic procedures and about the
frequency of spa treatment, and ask whether they would
like to undergo spa treatment and rehabilitation again
in the future. Pain severity was measured with a visual
analogue scale (VAS).
The data was statistically analysed with MS Excel and
SOFA. The values calculated for measurable variables
were presented as arithmetic means with standard
deviation, median, and minimum and maximum values.
Findings from different groups were compared using
Student’s t test for independent samples and correlation
was calculated with a variant of Pearson’s correlation
using an χ2 test. Changes were found to be statistically
significant at p < 0.05.

Aim
The aim of this study was to analyse the type and prevalence of various conditions in patients over the age of
65 years undergoing spa hospital treatment and rehabilitation in Busko-Zdrój.
Moreover, the study aimed to assess the efficacy of
comprehensive spa treatment and rehabilitation and their
influence on the patients’ functional status. We gathered
opinions about the frequency of using this form of prevention and treatment at a spa hospital. An analysis was
conducted to study the relationship between the form of
stay at the hospital (paid by the Polish National Health
Fund [NFZ] or a self-payer) and the type of condition
and the therapeutic effects achieved.

Results
In terms of the type of stay, the majority of the patients
were undergoing commercial treatment, as compared to
being referred for treatment by the NFZ. The percentage
GERONTOLOGIA POLSKA, 2018, 1
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encompassed patients with nutritional anaemia (NFZ:
15.8%, self-payers: 14.4%).
An analysis of the prevalence and type of conditions
diagnosed in each age group showed that diseases of the
musculoskeletal system and connective tissue were most
common in all ages, with the following distribution: 65-74
years old – 88.3%, 75-84 years old – 91.5%, 85 years and
over – 95.2%. A fairly large group consisted of patients
with cardiovascular disease (65-74 years – 39.8%, 75-84
years – 46.3%, 85 years and over – 52.5%), nervous system disorders (65-75 years – 32.7%, 75-84 years – 29.8%,
85 years and over – 29.1%), and nutritional anaemia (6574 years – 14.2%, 75-84 years – 17.1%, 85 years and over
– 13.2%). The detailed data are presented in Table II.

of patients who received self-paid spa treatment and rehabilitation was 59.4% in 2015 and 58.5% in 2016.
The Polish National Health Fund (NFZ) covered the
costs of spa treatment of 40.6% of patients treated in
2015 and 41.5% of those treated in 2016 (Table I).
Most patients (both in the case of treatment paid by
the NFZ and self-payers) were diagnosed with diseases
of the musculoskeletal system and connective tissue
(86.3% and 92.1%, respectively). The second largest
group included patients with cardiovascular disease
(NFZ: 43.7%, self-payers: 41.7%). The third most numerous group were patients with nervous system disorders (NFZ: 36.2%, self-payers: 28.4%). A smaller group

Table I. Type of stay
2015
number
1440
2106
3546

NFZ
Self-payer
Total

2016
%
40.6%
59.4%
100%

number
1557
2193
3750

%
41.5%
58.5%
100%

χ2 =

Rc =

df =

p=

0.625

0.013

1

0.45

The value of the Rc coefficient allows for concluding that there is a very weak correlation between the type of stay and the year of treatment.

Table II. Conditions by age of the patients studied

I. Certain infectious and parasitic diseases (A00-A99)
II. Neoplasms (C00-C97)
III. Diseases of the blood and blood-forming
organs and certain disorders involving the immune
mechanism (D50-D53)
IV. Nutritional anaemias (D53.9)
V. Mental and behavioural disorders (F00-F99)
VI. Diseases of the nervous system (G00-G99)
VII. Diseases of the eye and adnexa (H00-H59)
VIII. Diseases of the ear and mastoid process (H60-H95)
IX. Diseases of the circulatory system (I00-I99)
X. Diseases of the respiratory system (J00-J99)
XI. Diseases of the digestive system (K00-K93)
XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue
(L00-L99)
XIII. Diseases of the musculoskeletal system and
connective tissue (M00-M99)
XIV. Diseases of the genitourinary system (N00-N99)
XVII. Congenital malformations, deformations and
chromosomal abnormalities (Q00-Q99)
XVIII. Symptoms, signs and abnormal clinical and
laboratory findings, not elsewhere classified (R00-R33)
XIX. Injury, poisoning and certain other consequences
of external causes (S00-T98)
XX. External causes of morbidity and mortality (V01-Y98)
XXI. Factors influencing health status and contact with
health services (Z00-Z99)
χ2 =
102.800

Rc =
0.093

65-74 years
No.
%
9
0.2%
45
1.0%

75-84 years
No.
%
4
0.2%
23
1.0%

8

0.2%

4

0.2%

2

0.4%

659
9
1519
11
3
1848
201
203

14.2%
0.2%
32.7%
0.2%
0.1%
39.8%
4.3%
4.4%

376
14
654
17
6
1015
92
91

17.1%
0.6%
29.8%
0.8%
0.3%
46.3%
4.2%
4.1%

61
4
134
6
1
242
22
25

13.2%
0.9%
29.1%
1.3%
0.2%
52.5%
4.8%
5.4%

82

1.8%

31

1.4%

2

0.4%

4101

88.3%

2006

91.5%

439

95.2%

143

3.1%

111

5.1%

32

6.9%

1

0.0%

2

0.1%

0

0.0%

6

0.1%

5

0.2%

2

0.4%

199

4.3%

116

5.3%

20

4.3%

1

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

137

3.0%

54

2.5%

20

4.3%

df =
36

The value of the Rc coefficient allows for concluding that there is a very weak correlation between the age and diagnosis.
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85 years and over
No.
%
0
0.0%
4
0.9%

p=
0.001
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An analysis of the prevalence of health problems by
sex showed that, irrespective of the patients’ sex, the most
common conditions were diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (women: 92.1%, men:
54.2%). There were also fairly many patients with cardiovascular disease (women: 41.7%, men: 27.8%) and nervous system disorders (women: 30.3%, men: 21.4%).
An analysis of the procedures prescribed in each age
group revealed that patients aged 65-74 years usually underwent physical therapy procedures (98.4%), balneological procedures (93%), kinesiotherapy (91.1%), and massage (81.8%); other procedures (speech therapy, meetings
with a psychologist) were prescribed in 10.7% of cases.
Patients aged 75-84 years underwent physical therapy
procedures (98.5%), balneological procedures (93.7%),
massage (84.7%), kinesiotherapy (84.4%), and speech
and psychological therapy (13.4%).
Those aged 85 years and over underwent physical
therapy procedures (98.9%), balneological procedures
(90.2%), massage (83.7%), kinesiotherapy (70.5%), and
other procedures (16.5%). The details are presented in
Table III.
The procedures prescribed to women were as follows:
physical therapy procedures (98.7%), balneological
procedures (93.6%), kinesiotherapy (88.2%), massage
(82%), and other procedures (11.8%).
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Among the men studied, 98.2% underwent physical
therapy procedures, 92.1% underwent balneological
procedures, 87.1% received kinesiotherapy, 84.2% were
prescribed massage, and 12.1% underwent other procedures.
As for the frequency of undergoing spa treatment and
rehabilitation, slightly more than a half of the patients
(50.3%) were receiving it for the first time, 21.9% of
the patients had been treated more than 3 times, 19.4%
were in a spa hospital for a second time, and 8.4% were
staying at a spa hospital for a third time. The number of
patients undergoing spa treatment and rehabilitation for
a second or third time and those who received it more
times was higher among patients who paid for the treatment themselves.
The vast majority of the patients (95.5%) had chronic conditions. Before the treatment, the study patients
usually described their pain in a VAS scale as severe
(48.4%) or moderate (29.7%) and 11.0% of the subjects
described it as difficult to bear. After the treatment, the
results of pain severity assessment in a VAS scale were
as follows: 40.6% of the patients experienced mild pain,
37.4% reported moderate pain, 11.6% complained of severe pain, and 10.3% did not report any pain after their
spa treatment (the difference was statistically significant,
p < 0.001) (Table IV).

Table III. Type of procedures – age
65-74 years
No.
%
4317
93.0%
4569
98.4%
4229
91.1%
3798
81.8%
499
10.7%

balneology
physical therapy
kinesiotherapy
massage
other
χ2 =
42.151

Rc =
0.046

75-84 years
No.
%
2054
93.7%
2161
98.5%
1850
84.4%
1858
84.7%
294
13.4%
df =
8

85 years and over
No.
%
416
90.2%
456
98.9%
325
70.5%
386
83.7%
76
16.5%
p=
0.001

The value of the Rc coefficient allows for concluding that there is a very weak correlation between the age of the patients and the type of procedures they
underwent.

Table IV. Pain severity in a VAS scale before and after treatment – Student’s t test values
Self-payer
Value
x
Σ
med
Min
max
Dx
Dx (%)
t in Student’s t test
p in Student’s t test

Before
treatment
3.627
2.12
4

After
treatment
6.314
2.62
7

0
0
8
10
2.69
74.05%
10.083
< 0.001 – difference was
statistically significant

NFZ
Before
treatment
6.827
2.46
7

Change (improvement)
After
treatment
3.567
2.21
3

0
0
10
9
3,26
47.75%
16.083
< 0.001 – difference was
statistically significant

Self-payer

NFZ

2.740
1.88
2

3.260
2.07
3

0
6
0.52
18.96%

0
10

1.503
0.135 – difference was not
statistically significant
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Table V. Patients’ ability to perform the activities of daily living and self-care activities
Self-payer

NFZ referral

Total

Before
treatment

After
treatment

Before
treatment

After
treatment

Before
treatment

After
treatment

Excellent

11.8%

23.5%

5.8%

24.0%

7.7%

23.9%

Good

39.2%

68.6%

23.1%

64.4%

28.4%

65.8%

Fair

41.2%

5.9%

58.7%

8.7%

52.9%

7.7%

Poor

7.8%

0.0%

9.6%

0.0%

9.0%

0.0%

I have no opinion

0.0%

2.0%

1.9%

1.9%

1.3%

1.9%

Before the treatment, when asked about their ability to
perform the activities of daily living and self-care activities, most patients (52.9%) described it as fair, 28.4%
as good, and 9% assessed their functional status as poor.
After the treatment, approximately two thirds of the
patients (65.8%) described their ability to perform the
activities of daily living and self-care activities as good,
23.5% as excellent, and only 7.7% as fair (Table V).
The patients were asked to express their opinion about the efficacy of the physical therapy procedures they
had received. Both groups of patients (NFZ patients and
self-payers) listed balneotherapy and hydrotherapy as
the most important (excellent results – 80%, good results
– 14.2%). Physical therapy was also seen as very useful
(excellent – 66.5%, good – 21.3%).
As many as 96.1% of all the patients studied, including 97.1% of the NFZ patients and 94.1% of those who
paid for their treatment themselves, declared that they
would definitely want to come back to the 21st Military
Spa and Rehabilitation Hospital in Busko-Zdrój.

Discussion
Due to their visible social, medical, economic, and
sociological importance, health problems of the elderly have been widely discussed by many authors [15,11,12]. This study aimed to look at health problems found in people aged 65 years and over from the perspective of patients undergoing spa treatment covered by the
NFZ or paid by the patients themselves. The majority of
the study group, both in 2015 and 2016, were patients
who paid for their spa treatment and rehabilitation themselves (59.14% and 58.5% of the seniors, respectively).
This suggests that elderly patients are interested in improving their health and place trust in the methods and
means of spa treatment. The lower percentage of NFZ
patients in the population studied (40.6% in 2015 and
41.5 in 2016) is in keeping with the call formulated by
the team of experts from the PolSenior study, who urged
for a broader access to rehabilitation, even for the oldest
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patients, as this could prevent disability and help the patients remain independent [11-13].
Involutional biological changes occurring in the body
as part of the ageing process increase the risk of disability. The prevalence analysis revealed that the most common diseases present in the patients were musculoskeletal disorders, followed by cardiovascular disease and
nervous system disorders.
It is important to note that the incidence of chronic
conditions increases with age [4,11,12]. Of the 150 patients studied, 95.5% had chronic diseases. Multimorbidity involving numerous chronic disorders of the musculoskeletal, nervous, or cardiovascular system is associated with an increasing severity of pain. The PolSenior
study of Polish patients showed that the elderly most
often complained of pain in their lumbar spine and lower
limb joints.
In our study, pain severity measured before treatment
was high and similar in both groups. After comprehensive spa treatment, the number of patients in the study
group experiencing severe pain decreased from 48.4% to
11.6%. The improvement was statistically significant (p
< 0.001).
Chronic pain, particularly in the case of elderly persons, may contribute to a deterioration of the functional
status, worsening disability, a higher risk of falls and
their sequelae, a deterioration in the mental status, and
loss of independence, often due to the development of
frailty syndrome. According to Kuliński, more than 50%
of people aged over 75 years have frailty syndrome,
which manifests itself in the form of weakness as well
as loss of muscle mass and strength, quickly resulting in
complete disability [11]. The fact that many symptoms
of frailty syndrome may be eliminated once they are diagnosed is a positive prognostic factor and highlights the
importance of functional status assessment in determining the level of independence in terms of the ability of
elderly patients to perform the activities of daily living
unassisted.
To prevent dysfunctions resulting from disease in the
ageing period, elderly patients need to undergo a com-
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prehensive rehabilitation programme. Such a programme may be implemented through spa treatment. The use
of balneological stimuli, physical therapy procedures,
and kinesiotherapy ensures both systemic and local effects in the case of local disorders. Systematic kinesiotherapy may delay the involutional changes. The use of
these therapeutic possibilities helps conduct appropriate
non-invasive rehabilitation and limits the duration of disability in the patients [11-13]. Our analysis of the procedures prescribed in each age group and their distribution by sex revealed that the highest number of procedures were physical therapy procedures, which showed an
upward trend with age: they were prescribed in 98.4%
of patients aged 65-74 years, 98.5% of those aged 7584 years, and 98.9% of persons aged 85 years and over.
The second most common group of procedures were
balneological procedures, whose frequency was similar
in all age groups, but with a slight downward trend in
the 85+ group. The third most common treatment used
in patients aged 65-74 years and in men and women was
kinesiotherapy and the fourth was massage; in the 7584 and 85+ age groups, the order was reversed (classic
massage followed by kinesiotherapy). The smallest percentage of patients underwent other procedures (speech
therapy, meetings with a psychologist); there was an
upward trend in the oldest patients (aged 85 years and
over). Extending the therapeutic effects by adding the
support of a psychologist or dietician helps combat the
patients’ organic and mental problems.
The study results described in this paper allow for
concluding that the patients’ ability to perform the activities of daily living and self-care activities improved
after the treatment.
The percentage of patients assessing this ability as
good increased after the treatment from 28.4% to 65.8%.
In addition, 23.9% of the patients assessed their post-treatment functional status as excellent. After the spa treatment was completed, no patient reported their ability to
perform basic everyday and self-care activities as poor.
An interesting finding from our study concerns patient-reported efficacy of the procedures they underwent.
According to the patients, the procedures with the most
significant influence on their health were: balneotherapy
and hydrotherapy (94.2% of excellent and good results)
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and physical therapy procedures (87.8% of excellent and
good results). There was a discrepancy with respect to
the patients’ opinions about the significance of kinesiotherapy and movement in terms of improving the functional status, particularly in the case of musculoskeletal
disease, cardiovascular disease, and nervous system disorders, which were the most commonly reported conditions. Consequently, there is a need for patient education with respect to the benefits of movement (exercise,
health-related training, regular physical activity) for maintaining a good functional status and health. Research
conducted by the Central Statistical Office of Poland
(GUS) in 2009 showed that more than ¾ (79.3%) of the
Polish population over the age of 60 years were physically inactive and as few as 20% of the elderly followed
the recommendations on optimal daily physical activity
according to the WHO and EU guidelines. Due to its
comprehensive nature, spa treatment creates perfect conditions for implementation of the Long-Term Senior Policy in Poland for years 2014-2020.

Conclusions
1. The most common disorders found in the study group
were diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (ICD-10 XIII).
2. Organic disorders (musculoskeletal disorders, cardiovascular disease, neurological conditions) predominate in all age groups and their prevalence increases
with age.
3. The balneological and physical therapy procedures
used in the patients resulted in an improved functional
status and pain reduction.
4. Spa hospital treatment should be the main form of treatment and prevention in elderly patients.
5. Due to its comprehensive nature, spa treatment creates perfect conditions for implementation of the
Long-Term Senior Policy in Poland for years 20142020.
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Ludzie młodzi o atrakcyjnoœci (ciała)
współczesnego seniora
Young people about the attractiveness of (a body of)
modern seniors
Emilia Kramkowska
Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku

Streszczenie
Wstęp. Współczesne społeczeństwo polskie można nazwać ciekawą hybrydą. Z jednej strony staje ono wobec wyzwań wynikających z postępującego procesu starzenia się ludności kraju. Z drugiej zaś jest społeczeństwem, w którym panuje kult
młodości, piękna, atrakcyjności, siły, witalności, czyli tego wszystkiego, co niejako ma uczynić starość niewidoczną, ma zaprzeczyć, że coś takiego jak starość w ogóle istnieje. Paradoksy te najbardziej widoczne są w odniesieniu do ciała człowieka. Cel pracy. Przedkładany artykuł omawia opinie ludzi młodych – studentów kierunku pedagogika, dotyczące cielesności
seniorów – ich atrakcyjności i ogólnej percepcji. Materiał i metody. Artykuł przygotowano w oparciu o badania przeprowadzone w lutym 2017 roku na grupie 355 studentów studiów stacjonarnych, kierunku: pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W badaniach zastosowano podejście ilościowe, posłużono się metodą
sondażu diagnostycznego, techniką ankiety audytoryjnej, zaś narzędziem do jej przeprowadzenia był kwestionariusz ankiety. Wyniki i wnioski. Przeprowadzone badania wskazały, iż człowiek stary jest dla współczesnych młodych ludzi atrakcyjny przede wszystkim pod względem intelektualnym. Studenci doceniają mądrość i doświadczenie życiowe seniorów i są
zdania, iż znaczą one o wiele więcej niż atrakcyjny wygląd. Badani zauważają współczesne zorientowanie na ciele i jego
atrakcyjności, które mogą powodować dyskomfort seniorów i poczucie „niepasowania” do dzisiejszego świata. Niemniej
studenci postrzegają starzejące się ciało człowieka, jako naturalny stan rzeczy i są zdania, że należy pozwolić seniorom
starzeć się zgodnie z prawami natury, nie wymagając od nich zbyt wiele w kwestii wyglądu. (Gerontol Pol 2018; 26; 21-27)
Słowa kluczowe: starość, ludzie starzy, ciało, starzenie się ciała, atrakcyjność

Abstract
Introduction. Contemporary Polish society can be described as an interesting hybrid. On the one hand, it faces the challenges posed by the process of the aging population. On the other hand, it is the society where there is a cult of youth,
beauty, attractiveness, strength, vitality, so values that are meant to make the elderly invisible, to deny that something like
old age exists. These paradoxes are the most evident in the issue of human body. Aim of the study. The article reviews the
opinions of young people – pedagogical students, concerning the physicality of seniors – their attractiveness and general
perception.Material and methods. The article was prepared based on the research conducted in February 2017 on a group of 355 full-time students of pedagogy at the Faculty of Pedagogy and Psychology, University of Bialystok. The study
used a quantitative approach, the method was a diagnostic survey, the technique – auditing survey, and the tool to conduct
it was a questionnaire survey. Results and conclusions. The research indicated that an old man is primarily intellectually
attractive in the eyes of a young man. Students appreciate the wisdom and life experience of seniors and think that it means much more than attractive look. Researchers note that the contemporary focus on the body and its attractiveness, can
cause seniors’ discomfort and a sense of “mismatch” to the today’s world. Nonetheless, students perceive the aging body
as a natural state of affairs and are of the opinion that seniors should have a right to age according to the laws of nature,
without requiring from them too much in the aspect of their appearance. (Gerontol Pol 2018; 26; 21-27)
Key words: old age, the elderly, body, aging body, attractiveness
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Wstęp
Zagadnienie starzejącego się społeczeństwa polskiego
odmieniane jest dziś przez wiele przypadków. Najwięcej mówi się o kwestiach ekonomicznych – podniesieniu
wieku emerytalnego i sprawnym funkcjonowaniu systemu zabezpieczenia emerytalnego, wysokości emerytur
itd. Inną istotną sprawą jest opieka zdrowotna seniorów,
dostęp do specjalistów, proces hospitalizacji itp. Z kolei
resort rodziny, pracy i polityki społecznej zajmuje się
rozwiązywaniem problemów związanych z rosnącą liczbą osób starszych wymagających całodobowej opieki
(np. w Domach Pomocy Społecznej) lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zwiększający się odsetek seniorów w strukturze społeczeństwa polskiego to istotne
wyzwanie, wymagające przemyślanej i długofalowej polityki. Niemniej współczesne społeczeństwa, w tym społeczeństwo polskie, mają także inną, znamienną cechę.
Bo oto z jednej strony dużo mówi się o następstwach
postępującego procesu starzenia się ludności i związanych z tym problemów, z drugiej zaś w centrum zainteresowania jest młodość, to, co piękne, atrakcyjne, witalne, czyli liczy się to wszystko, co jest zaprzeczeniem
starości. Najbardziej paradoksy te widoczne są w odniesieniu do ciała człowieka.
Ludzka somatyczność od zawsze było przedmiotem zainteresowania nauki, kultury, sztuki czy religii.
Analizowano ją pod kątem funkcjonowania, sprawności, piękna lub brzydoty, jako siedlisko chorób, grzechu, rozpusty, nieczystości albo mieszkanie Duszy
[1]. Jednak współcześnie koncentracja na ludzkiej cielesności jest na tyle silna, iż Marek Szczepański nazywa współczesność kulturą ciałocentryczną, w której samoświadomość, konstruowanie tożsamości, czy
też percepcja świata dokonują się poprzez ciało [2].
W podobnym tonie wypowiada się Zbyszko Melosik,
według którego współcześnie, ciało człowieka rzadziej
jest traktowane, jako naturalne i neutralne, gdyż „staje
się ono tekstem, w który wpisywane są różne konfiguracje społeczne” [3]. W związku z tym ciało przestało
być jedynie przestrzenią biologiczną, lecz stało się konstruktem społecznym, polem działalności kulturowej
i politycznej, nośnikiem znaczeń czy też determinantą
wyznaczającą pozycję jednostki w społeczeństwie. Ciało
traktowane jest obecnie, jako zależny od jednostki projekt. I to nie byle jaki projekt. Dziś liczy się ciało zdrowe, w doskonałej kondycji, zadbane, młode i atrakcyjne
[4,5]. Jednakowoż to właśnie ciało odgrywa istotną rolę
w definiowaniu starości [6]. Na podstawie znaków cielesnych, tj. siwe włosy, zmarszczki, postarzająca tusza,
problemy zdrowotne itd., uznaje się przecież daną osobę
za starą.
GERONTOLOGIA POLSKA, 2018, 1

Wydaje się zatem, że panujący współcześnie kult ciała
i młodości oraz możliwości jak najdłuższego „konserwowania” młodości ciała kształtują społeczne oczekiwania w odniesieniu do cielesności człowieka, w tym
cielesności seniora [6]. W kontekście różnych zachowań
składających się na zjawisko nazywane juwenalizacją
(odmłodzeniem) kultury, rozpowszechniają się praktyki
dotyczące odmłodzenia starości. Dużo się obecnie mówi
i robi na rzecz aktywnego przeżywania starości, zachęca się seniorów do rozwijania własnych zainteresowań,
czy pasji np. w ramach zajęć proponowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku. Biura podróży kierując do
seniorów specjalną ofertę zachęcają ich do poznawania
nowych miejsc, nowych ludzi, do przerywania rutyny
codzienności. Odmłodzenie starości to także odmłodzenie wyglądu seniorów. Współcześni 60-70-latkowie wyglądają dużo młodziej niż ich rówieśnicy sprzed kilkudziesięciu lat. Ubierają się modniej, bardziej kolorowo
czy gustownie. Widok babci w chustce na głowie to dziś
rzadkość, choć oczywiście i takie osoby można spotkać
na ulicy. Znane są również przypadki przesadnie odmłodzonej seniorki, czy seniora, którzy w wyniku youthaholizmu, czyli uzależnienia od zabiegów odmładzających
[7], wyglądają niestosownie do swego wieku, tzn. zbyt
młodo.

Cel pracy
Wobec zarysowanych wyżej zjawisk można mieć różne podejście. Niektórzy pozytywnie odbierają seniorów
próbujących ukryć swój wiek, inni z kolei są wobec tego
bardziej krytyczni. Niektórzy nie mają nic przeciwko
starzejącemu się ciału człowieka, innym zaś ono przeszkadza, bo nie pasuje do współczesności. W przedkładanym artykule zostaną omówione opinie ludzi młodych
– studentów kierunku pedagogika, dotyczące cielesności
seniorów – ich atrakcyjności i ogólnej percepcji.

Materiał i metody
Artykuł został przygotowany w oparciu o badania
przeprowadzone w lutym 2017 roku na grupie 355 studentów I roku studiów stacjonarnych Iº, kierunku: pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Badania przeprowadzono
z zastosowaniem podejścia ilościowego. Wybraną metodą był sondaż diagnostyczny, techniką – ankieta audytoryjna, zaś narzędziem do jej przeprowadzenia był
kwestionariusz ankiety. Składał się on przede wszystkim z pytań zamkniętych odnoszących się do cielesności
osób starszych, zaś jeden moduł miał formę testu zdań
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niedokończonych. Badanie przeprowadzono podczas
dwóch wykładów z tego samego przedmiotu, w pierwszym wykładzie uczestniczyła pierwsza grupa wykładowa studentów I roku pedagogiki, w drugim – druga grupa wykładowa. W sumie ankietę wypełniło 316 kobiet
oraz 39 mężczyzn.

Wyniki
Zajmując się tematem cielesności człowieka w kontekście zjawisk czy zachowań społecznych, zasadnym
jest pytanie o atrakcyjność ciała. Dlatego też, w pierwszej kolejności badanych studentów zapytano o skojarzenia związane ze słowem atrakcyjność (wykres 1).
Analizowane pytanie, było pytaniem wielokrotnego
wyboru, zaś odpowiedzi ankietowanych odzwierciedlają obecne w społeczeństwie przekonania. Najczęściej
atrakcyjność kojarzyła się badanym z atrakcyjnością fizyczną, a drugą, co do częstości podawaną odpowiedzią
było wskazanie: „wiedza, inteligencja, erudycja”, czyli
chodziło o atrakcyjność intelektualną. Ponad 1/5 badanych słysząc słowo „atrakcyjność” myśli o dbaniu
o siebie, najrzadziej zaś wskazywano, że atrakcyjność to
„coś” w kimś pozytywnie zaskakującego.

Wykres 2. Co decyduje o atrakcyjności seniora?
Figure 2. What does determine the attractiveness of a
senior?
Źródło: badania własne

Poproszono studentów o dokończenie rozpoczętych
zdań, zgodnie z ich indywidualnymi przekonaniami.
Jedno z nich brzmiało „Ciało człowieka starego jest dla
mnie…” Wykres 3 ilustruje jakich odpowiedzi udzielali
badani.

Wykres 3. Ciało człowieka starego jest dla mnie…
Figure 3. The body of an old man is for me ...
Wykres 1. Skojarzenia ze słowem atrakcyjność
Figure 1. Associations with the word attractiveness
Źródło: badania własne

Kolejne pytanie dotyczyło zaś atrakcyjności seniora.
Studentów zapytano, co według nich decyduje o atrakcyjności człowieka starego. Było to pytanie, w którym
podane odpowiedzi należało uszeregować według ważności (wykres 2). Osoby badane na pierwszym miejscu
najczęściej umieszczały mądrość życiową, jako wartość
decydującą o atrakcyjności osoby starszej, drugiemu
miejscu przypisano pozytywne nastawienie do świata,
zaś na trzecim znalazł się schludny, zadbany wygląd.
Lepszemu rozpoznaniu sposobu odbioru przez badanych
ciała człowieka starego i jego atrakcyjności, posłużyły
kolejne pytania w ankiecie.

Źródło: badania własne

Ponad połowa ankietowanych napisała, że ciało człowieka starego jest dla nich czymś normalnym i naturalnym. W podobny sposób mogli myśleć ci, którzy
pisali: „ciało człowieka starego jest efektem mijającego
czasu”. Dla 14,4% respondentów cielesność seniorów
jest obojętna – wskazali, że nie jest to ich sprawa, zaś
w mniejszości byli ci, którzy odbierają ciało człowieka starego jako nieatrakcyjne, jako coś, o czym osoba
badana nie chciała mówić. Kolejne zdanie niedokończone, uzupełniane przez studentów (wykres 4), było
swego rodzaju dopełnieniem odpowiedzi podawanych
w poprzednim pytaniu Postępujące procesy starzenia się, będące naturalną koleją rzeczy powodują pojawianie się siwych włosów, zmarszczek, które przecież
mogą kojarzyć się i z dojrzałym owocem i wskazują
GERONTOLOGIA POLSKA, 2018, 1
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na ilość lat, którą dana osoba przeżyła – na takie skojarzenia związane z ciałem seniora wskazywali badani.
I podobnie jak przy poprzednim pytaniu, tak i w tym,
w mniejszości byli ci, którym cielesność człowieka starego kojarzy się z zaniedbaniem. Ciało zaniedbane to
ciało nieatrakcyjne, czyli osoby, które o tym mówiły, patrzyły na cielesność seniora przez pryzmat jego wyglądu
i atrakcyjności.

Wykres 4. Ciało człowieka starego w pierwszej
kolejności kojarzy mi się z….
Figure 4. First of all the body of an old man reminds
me of ....
Źródło: badania własne

W prowadzonych badaniach zapytano także studentów o ich opinie dotyczące zależności między obserwowaną współcześnie modą na młode i atrakcyjne ciało
a postrzeganiem ciała człowieka starego. Czy zdaniem
badanych cielesność seniorów jest dziś przedmiotem
krytyki i odrzucenia? Czy seniorzy powinni ukrywać
swoje starzejące się ciało? Odpowiedzi studentów ze-

brane w tabeli 1 uwierzytelniają treści podawane przez
nich we wcześniej omawianych pytaniach. Starzejące
się ciało człowieka było odbierane przez ludzi młodych,
jako coś naturalnego, nie dziwi więc ogromna zgodność
respondentów co do tego, że nie ma niczego złego w siwych włosach czy łysinie – takie są prawa natury. Dla
zdecydowanej większości badanych starzejące się ciało
seniorów nie jest jakimkolwiek problemem, gdyż w opinii ludzi młodych doświadczenie życiowe i mądrość
człowieka starego znaczą dużo więcej niż ładny wygląd.
Jest to też zgodne z tym, co studenci pisali uzupełniając
jedno ze zdań niedokończonych, które brzmiało: „Od
współczesnego seniora mogę nauczyć się…”. Najczęściej podawano odpowiedź: mądrości życiowej (20,3%),
historii Polski czy rodziny (10,1%), docenienia tego, co
się ma (7,6%), tradycji, dbałości o zwyczaje (5,1%) czy
też wielu wartości (3,4%). Choć ludzie młodzi uważają,
że współczesne skoncentrowanie na cielesności jest wyzwaniem dla każdego, nie tylko dla ludzi starych, wielu z nich zgodziło się z opinią, że współcześnie starsza
kobieta i starszy mężczyzna mogą czuć się niekomfortowo ze swoim starzejącym się ciałem w społeczeństwie
skoncentrowanym na tym, co piękne i młode – częściej
jednak wskazywano na dyskomfort seniorek niż seniorów. Ponad połowa badanych stwierdziła, że osoby starsze czują dziś społeczną presję konieczności ukrywania
wieku, choć jednocześnie respondenci sygnalizowali,
że częściej jest to problem kobiet niż mężczyzn – to one
bardziej niż mężczyźni są narażone na krytyczne uwagi
dotyczące wyglądu ich ciała. Dlatego też, zdecydowana
większość studentów zgodziła się ze stwierdzeniem, że
należy pozwolić seniorom starzeć się zgodnie z prawami

Tabela I. Opinie badanych dotyczące cielesności seniorów (%)
Table I. Respondents’ opinions about seniors’ body (%)
Lp.

TAK

NIE

1

Nie ma niczego złego w siwych włosach czy łysinie – takie są prawa natury

Czy zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem?

95,8

4,2

2

Uważam, że starzejące się ciało seniorów nie jest jakimkolwiek problemem, gdyż ich
doświadczenie życiowe mądrość znaczą dużo więcej niż ładny wygląd

91,3

8,7

3

Uważam, że współczesne skoncentrowanie na cielesności jest wyzwaniem dla
każdego, nie tylko dla ludzi starych, dla młodych również

88,0

12,0

4

Uważam, że należy pozwolić seniorom starzeć się zgodnie z prawami natury i nie
wymagać od nich zbyt wiele w kwestii wyglądu, np. młodszego wyglądu

86,5

13,5

5

Popieram odmładzanie starości, np. poprzez większe dbanie seniorów o siebie, o
zdrowie, o wygląd, bardziej kolorowy ubiór itd.

83,4

16,6

6

Starsza kobieta może współcześnie czuć się źle ze swoim starzejącym się ciałem w
społeczeństwie, w którym liczy się wszystko, co młode i piękne

85,4

14,6

7

Starszy mężczyzna może współcześnie czuć się źle ze swoim starzejącym się
ciałem w społeczeństwie, w którym liczy się wszystko, co młode i piękne

65,4

34,6

8

Wygląd starzejącego się ciała starszego mężczyzny jest rzadziej przedmiotem
krytycznych, uszczypliwych uwag niż ciało starszej kobiety

65,4

34,6

9

Uważam, że zarówno starsze kobiety jak i starsi mężczyźni czują dziś społeczną
presję konieczności ukrywania wieku

62,8

37,2

Źródło: badania własne
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natury i nie wymagać od nich zbyt wiele w kwestii wyglądu, np. młodszego wyglądu.

Omówienie
Odpowiedzi osób biorących udział w badaniu odzwierciadlają panujące współcześnie przekonania dotyczące cielesności i seniorów. Bardzo częste kojarzenie przez ankietowanych atrakcyjności z wyglądem
fizycznym potwierdza powszechną opinię, że „wygląd
fizyczny jest pierwszym zespołem cech, jakie są dostrzegane w momencie poznawania się” [8], i które decydują o uznaniu kogoś za atrakcyjnego rozmówcę lub
nieatrakcyjnego adresata naszych komunikatów – werbalnych lub niewerbalnych. „W powstawaniu obrazu
drugiej osoby rola wyglądu fizycznego jest bardzo duża.
Jedną z najbardziej znanych zasad jest pozytywna ocena
osób fizycznie atrakcyjnych, wyrażona często powtarzanym stwierdzeniem: piękne jest dobre. Uroda fizyczna
jest jedną z ważniejszych zalet zaliczanych do składników statusu społecznego, podlega stałej ocenie ze strony
innych osób” [8]. Jednakże analizując odpowiedzi badanych studentów można dojść do wniosku, że ludzie młodzi rozumieją, że nie szata zdobi człowieka. Doceniają
mądrość człowieka starego i uważają, że jest to cecha
w pierwszej kolejności decydująca o jego atrakcyjności.
W percepcji ludzi młodych atrakcyjność seniora to także jego pozytywne nastawienie do świata, które można
rozumieć, jako dostępność danej osoby, jej otwartość,
czy gotowość do nawiązywania kontaktów [8]. W 1994
roku Leon Dyczewski napisał: „wzmożone tempo zmian
oraz zdecydowane nastawienie jednostek i całych społeczeństw ku przyszłości pociągnęły za sobą niemalże kult
postępu i takie cechy młodości, jak energia życiowa,
spryt, zaradność, inicjatywa, przedsiębiorczość, odważne podejmowanie ryzyka i maksymalna wydajność pracy. Znalazły one większe uznanie niż życiowa mądrość
i doświadczenie osób długowiecznych” [9]. Dziś, czyli
ponad 20 lat od momentu opublikowania cytowanej opinii można stwierdzić, że potransformacyjne zafascynowanie trendami charakterystycznymi dla społeczeństw
zachodu, które wówczas do Polski docierały, nie doprowadziło do deprecjacji mądrości ludzi starych i ich
roli w społeczeństwie. Badania przeprowadzone wśród
studentów pedagogiki wskazują, że seniorzy są odbierani przez ludzi młodych, jako ci, którzy mają im coś do
zaoferowania, są dla nich atrakcyjni pod względem intelektualnym, mądrościowym, życiowym. Podobne wyniki uzyskała Zofia Szarota prowadząc w latach 19951996 oraz 2000-2001 badania dotyczące postaw ludzi
młodych wobec starości i ludzi starych. Wskazały one
na przychylny stosunek respondentów wobec badanych
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zagadnień. Pełną lub względną aprobatę starości prezentowało ponad 96% ankietowanych studentów krakowskiej Akademii Pedagogicznej. Studenci ci, podobnie
jak białostoccy badani, wysoko cenili mądrość życiową
najstarszych [10]. Niemniej badania opisywane w tejże
pracy wskazały również, że ludzie młodzi są świadomi
tego, że we współczesnym, konsumpcyjnym społeczeństwie wiek i wygląd zewnętrzny mają ogromne znaczenie [11].
Na bardzo popularnym serwisie internetowym „You
Tube” można odsłuchać krótkiego nagrania z serii
„Dzieci wiedzą lepiej”, dotyczącego starości. Osoba
prowadząca pyta: co to jest starość? Na co otrzymuje
następującą odpowiedź dziecka: „To wygląda tak troszeczkę makabrycznie. To jest wtedy, kiedy człowiek
zaczyna się tak marszczyć... Ja mam taką bardzo mocno starszą babcię, ona jest już niekompletna, nie słucha
się… Mojej babci brakuje towarzystwa…” [12]. Przytoczony fragment wypowiedzi jest przykładem prostoty myślenia dziecka, a jednocześnie bardzo trafnej
obserwacji rzeczywistości. Bo przecież starość to ten
etap życia, który najczęściej kojarzony jest z następstwami postępującego procesu starzenia się – siwe włosy, zmarszczki, problemy zdrowotne itd. Na takie wyznaczniki starości wskazywali również studenci biorący
udział w badaniu. I o ile ludzie młodzi częściej wskazywali na kwestie związane z atrakcyjnością (zmarszczki, siwe włosy) niż na problemy zdrowotne, o tyle ludzie starzy biorący udział w badaniach prowadzonych
w ramach ogólnopolskiego projektu PolSenior1 rzadziej o tym wspominali. Seniorzy mają świadomość
zmian dokonujących się w ich wyglądzie, jednak jedynie 12,7% z nich zwracało uwagę na fizyczność, kiedy
wypowiadało się na temat wyznaczników starości. Im
starsi respondenci, tym mniejszą wagę przywiązywali
do zmian w wyglądzie zewnętrznym. Bardziej znaczące
były dla nich problemy zdrowotne (55,9%), zależność
od innych (49,5%) czy utrata sił (46,2%) [13]. Postawy seniorów są zrozumiałe – doświadczenie życiowe
i wiek to zmienne zasadniczo wpływające na postawy
człowieka wobec różnych kwestii. Wiele zależy również od przestrzeni społecznej czy uwarunkowań kulturowych, a „obecnie ciało stało się »bardziej widoczne«
i społecznie znaczące niż kilkadziesiąt lat temu. Troska
o atrakcyjny wygląd nie jest już fanaberią, lecz społecznym nakazem, bo fizyczna uroda w społecznej świadomości jest podstawą sukcesu życiowego człowieka”
[14]. W literaturze przedmiotu czytamy także, iż „promowany w mediach kult młodego i atrakcyjnego ciała
Projekt realizowany był w latach 2007-2011; dotyczył oceny sytuacji
zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej ludzi starych i u progu starości;
w badaniach wzięło udział 5695 osób, w tym 4979 badanych było w wieku 65 lat i więcej, zaś 716 osób w wieku 55-59 lat.
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w znacznym stopniu wpływa na społeczne postawy wobec starości (…). Osoby w wieku podeszłym są więc coraz częściej postrzegane jako odpowiedzialne za wygląd
i kondycję swojego ciała-zasobu – mocą swoich decyzji mogą bowiem ograniczyć ryzyko i negatywne objawy starości lub skazać się na społeczny ostracyzm czy
marginalizację. W rezultacie wizerunki osób starszych
i ich ciał, nieodpowiadające standardom konsumpcyjnego piękna i seksualności, wypierane są w dużej mierze
z przestrzeni publicznej i mediów, a jeśli są przedstawiane, często wzbudzają oburzenie czy nawet obrzydzenie”
[15]. Jak się okazało, białostoccy studenci nie są w tym
zakresie tak krytyczni.
Przeprowadzone badania wskazały, że fakt starzejącego się ciała i może czasami lekko nieestetycznego wyglądu nie jest dla młodzieży problemem. Odbierają to,
jako naturalny efekt mijającego czasu i postępujących
procesów starzenia się. Nie oznacza to jednak przyzwolenia studentów na samozaniedbywanie się ludzi starych. Badani popierają odmładzanie starości przyjmujące postać większej troski seniorów o zdrowie, sposób
odżywiania, wygląd – co niejako narzuca im współczesność. Dostrzegają również, że panująca współcześnie
moda na zadbane ciało udziela się nie tylko kobietom
– seniorkom, ale również mężczyznom w starszym wieku. Potwierdzają tym samym opinię Krzysztofa Arcimowicza, że „teza Naomi Wolf, sformułowana na początku lat 90. XX w. w głośnej książce The Beauty Myth, że
bycie uosobieniem piękna jest koniecznością dla kobiet,
a nie dla mężczyzn, dla których wymogiem jest naturalność, w dużym stopniu przestała być aktualna” [16].
Renata Konieczna-Woźniak uważa, że są i pozytywne
następstwa takiej sytuacji, bo zadbany senior, to radosny senior, zdrowszy senior, akceptujący siebie i swoją
sytuację, pozytywnie nastawiony wobec siebie i świata.
Powinno przekładać się to na dobre relacje osób starszych z rodziną, otoczeniem itd. [7]. W zdecydowanej
mniejszości wśród badanych studentów byli ci, którzy
mówili o nieatrakcyjnym ciele osób w podeszłym wieku, lecz takie głosy też były. Badania prowadzone przez
Annę Zawadę wśród studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Uniwersytetu Śląskiego (N = 280) także wskazały na negatywny
odbiór seniorów przez badanych. A. Zawada uzyskała zatem zupełnie inne wyniki niż autorka niniejszego
tekstu czy Z. Szarota. Zawada pisze: „negatywna postawa, wyrażająca się w ujemnych opiniach i emocjach
w stosunku do seniorów i starości, cechuje znakomitą
większość badanej młodzieży (58,2%)” [11]. Autorka
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wyjaśnia, że ankietowani przez nią studenci podawali przykłady zachowań seniorów, przedstawiające ich
w negatywnym świetle, ale odwoływali się również do
zmiany ich wyglądu, w tym – podkreślali spadek atrakcyjności [11]. Ludzie młodzi są zatem świadomi tego, że
starzejące się ciało odsłania przykrą prawdę, że piękno
przemija [17]. Dla niektórych stanowi to problem, dla
innych – nie. Jedni uważają to za naturalną kolej rzeczy,
wśród innych chyba nie ma na to przyzwolenia.

Wnioski
Badania przeprowadzone wśród studentów kierunku
pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku pozawalają wnioskować, że
opinie ankietowanych dotyczące cielesności seniorów
i ich atrakcyjności są pozytywne, wskazują na postrzeganie ciała człowieka starego, jako czegoś naturalnego
i normalnego. W zdecydowanej mniejszości są ci, dla
których ciało człowieka starego jest nieatrakcyjne. Ludzie młodzi są świadomi, że współczesna rzeczywistość,
w której jakże liczy się to, o co trudno w starości, czyli
piękne, zdrowo i młodo wyglądające ciało, może przyczyniać się do niekomfortowego samopoczucia seniorów w odniesieniu do ich wyglądu, czy może sprawiać,
że seniorzy czują wręcz społeczną presję konieczności
ukrywania wieku. Jednakże dla osób badanych doświadczenie życiowe i mądrość ludzi starych znaczą dużo
więcej niż atrakcyjny wygląd – atrakcyjność intelektualna/mądrościowa jest dla nich ważniejsza niż atrakcyjność fizyczna.
Osoby biorące udział w badaniu to przede wszystkim
kobiety – co wynika ze specyfiki studiowanego kierunku. Zdaje się, że są świadome faktu, iż uroda z czasem
przemija i przejawiają wyrozumienie wobec następstw
procesu starzenia się organizmu człowieka. Być może
studiowany kierunek miał też wpływ na to, że badani tak
często podkreślali mądrość seniorów, której można się
od nich uczyć. Być może osobiste relacje ankietowanych
z dziadkami rzutowały na ich odbiór seniorów w ogóle.
Spekulacji można snuć wiele. Najlepszym sposobem
na przekonanie się o tym, co mogło warunkować opinie
studentów pedagogiki, jest przeprowadzenie podobnego
badania wśród studentów innych kierunków studiów,
wybranych do badań w sposób przemyślany.
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Bilans życiowy a potraumatyczny wzrost u osób
starszych zmagających się z przewlekłymi chorobami
somatycznymi – mediacyjna rola prężnoœci
Life outcome and posttraumatic growth in the elderly
struggling with chronic somatic diseases
– the meditating role of resiliency
Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Zadworna-Cieślak
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki

Streszczenie
Wstęp. Wśród czynników, które są powiązane z występowaniem pozytywnych zmian potraumatycznych wymienia się m. in.
pozytywną ocenę własnego życia oraz właściwości osobowości, w tym prężność psychiczną. Materiał i metody. Podjęte
badania miały na celu ustalenie, czy u osób, które zmagały się z przewlekłymi chorobami somatycznymi (i które uznały, że
było to dla nich zdarzenie o charakterze traumatycznym), występuje związek między bilansem życiowym, odnoszącym się
do integralności osobowości i oceny własnego życia, prężnością psychiczną a występowaniem pozytywnych zmian, ujawnianych w postaci potraumatycznego wzrostu oraz czy prężność psychiczna jest mediatorem relacji między bilansem życiowym a potraumatycznym wzrostem. Analizie poddano wyniki 128 osób w wieku 60-95 lat (M = 70,37, SD = 12,45), które
doświadczyły przewlekłej choroby somatycznej. Większość badanych (66,4%) stanowiły kobiety. W badaniach wykorzystano Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju, Kwestionariusz Bilansu Życiowego oraz Skalę Pomiaru Prężności – SPP‑25.
Wyniki. U badanych osób, które zmagają się z przewlekłymi chorobami somatycznymi, występują pozytywne zmiany
w postaci potraumatycznego wzrostu. Bilans życiowy oraz prężność wiążą się dodatnio z nasileniem potraumatycznego
wzrostu. Przeprowadzona analiza mediacji wskazała, że prężność jest mediatorem w relacji między bilansem życiowym
a potraumatycznym wzrostem (wynik ogólny) oraz dwoma jego czynnikami, tj. zmianami w percepcji siebie i docenianiem
życia. Wnioski. Prężność zdaje się pełnić ważniejszą rolę w występowaniu potraumatycznego wzrostu niż bilans życiowy.
(Gerontol Pol 2018; 26; 28-35)
Słowa kluczowe: bilans życia, potraumatyczny wzrost, prężność

Abstract
Introduction. Among factors that are associated with the occurrence of positive posttraumatic changes, are positive life
outcome and personality, including resiliency. Material and methods. The aim of the research was to assess the relationship between life outcome, resiliency and posttraumatic growth in the group of people with chronic somatic diseases (and
who assessed it as traumatic). It was also aimed to describe the mediating role of resiliency between the life outcome and
posttraumatic growth. The study group included 128 people aged 60-95 years (M = 70.37, SD = 12.45) who experienced
chronic somatic disease. Most of the respondents (66.4%) were women. The research tools were Posttraumatic Growth
Inventory, Questionnaire of Life Outcome and the Resiliency Measurement Scale. Results. People who are suffering from
chronic somatic diseases experience positive posttraumatic changes. The life outcome and resiliency are positively associated with the level of posttraumatic growth. The analysis of mediation indicated that resiliency is a mediator in the relationship between life outcome and posttraumatic growth (overall result) and its two factors, i.e. changes in self-perception
and appreciation of life. Conclusion. Resiliency seems to play a more important role in the occurrence of posttraumatic
growth than the life outcome. (Gerontol Pol 2018; 26; 28-35)
Key words: life outcome, posttraumatic growth, resiliency
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BILANS ŻYCIOWY A POTRAUMATYCZNY WZROST U OSÓB STARSZYCH ZMAGAJĄCYCH SIĘ...

Wstęp
Negatywne i pozytywne konsekwencje chorób
przewlekłych
Zmaganie się z przewlekłą chorobą somatyczną z reguły prowadzi do licznych negatywnych konsekwencji
w sferze emocjonalnej, poznawczej, a także zawodowej,
społecznej i rodzinnej. Jednym z następstw, pozwalających traktować chorobę jako wydarzenie o charakterze traumatycznym, jest występowanie objawów stresu
pourazowego (Posttraumatic Stress Disorder – PTSD).
Symptomy PTSD zaobserwowano m. in. u osób zmagających się z takimi chorobami przewlekłymi, jak np.
HIV/AIDS [1,2], nowotwory [3] czy stwardnienie rozsiane [4,5].
Proces zmagania się z przewlekłą chorobą somatyczną
może jednak, oprócz negatywnych konsekwencji, wiązać się również z występowaniem pozytywnych zmian,
składających się na wzrost potraumatyczny (ang. Posttraumatic growth – PTG). Obejmuje on trzy główne
kategorie zmian, którymi są zmiany w percepcji siebie,
w relacjach interpersonalnych i filozofii życiowej [6-8].
Pojawienie się pozytywnych zmian świadczy o „przepracowaniu” traumy i jest przejawem skuteczności poradzenia sobie z nią. Potraumatyczny wzrost jest traktowany jako końcowy efekt, z reguły bolesnego procesu
zmagania się z kryzysem, wywołanym doświadczeniem
choroby.

Rola bilansu życiowego i prężności
w występowaniu pozytywnych zmian po traumie
Zgodnie z opracowanym przez amerykańskich badaczy modelem wzrostu po traumie [6,7,9], istotną rolę
w występowaniu pozytywnych zmian potraumatycznych
odgrywają względnie trwałe właściwości jednostki, które występują przed doświadczonym zdarzeniem (tzw.
osobowość przedtraumatyczna). Wśród nich wymienia
się zintegrowaną osobowość i prężność psychiczną, ale
także funkcjonowanie poznawcze, style radzenia sobie
czy spostrzegane wsparcie społeczne [8].
Istotne znaczenie w rozwoju po traumie zdaje się pełnić także bilans życiowy. Jest on, zwłaszcza
u osób starszych, traktowany jako ocena własnego życia
[10]. Izdebski i Polak [11] utożsamiają bilans życiowy
z integralnością osobowości i akceptacją własnego życia. Wymienieni badacze wskazują, że istotnymi czynnikami, które wpływają na bilans życiowy, są m.in. aktualna sytuacja życiowa, możliwość realizacji różnych celów, emocjonalna i społeczna dojrzałość czy posiadane
cechy osobowości.
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Prężność psychiczna jest traktowana jako zespół właściwości (zasób) jednostki, które sprzyjają efektywnemu
radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, w tym
o charakterze traumatycznym. Na prężność składają się
m. in. elastyczne przystosowanie się do wymagań życiowych, wytrwałość w dążeniu do celu, zwiększona
tolerancja negatywnych przeżyć, kompetencje do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, otwartość na nowe doświadczenia i optymistyczne nastawienie do życia [12].
Prężność traktowana jako zasób jest kształtowana przede
wszystkim w wyniku nabywania doświadczeń, będąc
efektem skutecznego radzenia sobie z różnymi wyzwaniami życiowymi.
O ile prowadzone badania wskazują na występowanie
pozytywnego związku między prężnością a potraumatycznym wzrostem [13,14] to brak jest badań dotyczących bezpośrednich powiązań bilansu życiowego z występowaniem pozytywnych zmian potraumatycznych.
Jednakże, jak wskazują Tedeschi i Calhoun [6,7], zintegrowana osobowość i powiązana z nią akceptacja własnego życia wiążą się dodatnio z występowaniem pozytywnych zmian potraumatycznych. Trudno jest jednak
w sposób jednoznaczny określić kierunek zależności,
bowiem zarówno zintegrowana osobowość i akceptacja
własnego życia mogą sprzyjać wystąpieniu wzrostu po
traumie, jak i pojawienie się pozytywnych zmian w wyniku skutecznego poradzenia sobie z doznaną traumą,
może sprzyjać integracji osobowości i akceptacji własnego życia.
W konstrukcie bilansu życia w grupie osób starszych
chorujących przewlekle można też upatrywać akceptacji swojego życia przez pryzmat choroby. Jak wskazują badania chorych przeprowadzone przez Załuskiego
[15], poziom akceptacji choroby pozostawał w związku
z radzeniem sobie skoncentrowanym na tworzeniu znaczenia, obecnością wsparcia społecznego oraz potraumatycznymi zmianami rozwojowymi.
Biorąc pod uwagę złożoność problematyki można
przyjąć, że związek między bilansem życiowym, wyrażającym zintegrowaną osobowość i pozytywną ocenę
własnego życia, a potraumatycznym wzrostem, będzie
mediowany przez posiadany zasób, jakim jest prężność.

Cel i metoda badań
Celem podjętych badań było:
· ustalenie poziomu potraumatycznego wzrostu
w grupie osób starszych, które zmagają się z przewlekłymi chorobami somatycznymi;
· sprawdzenie, czy zmienne socjodemograficzne
(płeć, wiek) oraz doświadczenie – oprócz choroby
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– także innych zdarzeń o charakterze traumatycznym, wiążą się z nasileniem wzrostu po traumie;
· zbadanie związków bilansu życiowego oraz prężności psychicznej z poziomem potraumatycznego
wzrostu;
· określenie mediacyjnej roli prężności psychicznej
w relacji między bilansem życiowym a potraumatycznym wzrostem.
Badaniami objęto 150 osób zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi (większość badanych chorowała na raka (70%), w pozostałych przypadkach były to choroby układu krążenia, stwardnienie rozsiane, przewlekła niewydolność nerek), które zamieszkiwały domy pomocy społecznej lub przebywały w hospicjach na terenie centralnej Polski. Ze względu na fakt, iż
część badanych niekompletnie wypełniła przekazane im
kwestionariusze do analizy zakwalifikowano wyniki 128
osób1. Wiek badanych mieścił się w zakresie 60-95 lat
(M = 70,37, SD = 12,45). Wśród badanych przeważały
kobiety (66,4%).
W badaniach wykorzystano trzy narzędzia pomiaru, tj.
Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju, Kwestionariusz
Bilansu Życiowego oraz Skalę Pomiaru Prężności.
Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju – IPR (Posttraumatic Growth Inventory – PTGI), którego autorami są Tedeschi i Calhoun [6], został zaadaptowany
do warunków polskich przez Ogińską-Bulik i Juczyńskiego [13]. Narzędzie składa się z 21 stwierdzeń opisujących różne pozytywne zmiany zaistniałe w wyniku
doświadczonego negatywnego wydarzenia życiowego/
traumatycznego. W polskiej wersji inwentarz pozwala
na pomiar ogólnego poziomu potraumatycznego rozwoju oraz czterech czynników: zmian w percepcji siebie,
zmian w relacjach z innymi, większego doceniania życia
i zmian duchowych.
Kwestionariusz Bilansu Życiowego (KBŻ) został
opracowany przez Izdebskiego i Polak [11]. Podstawę
teoretyczną narzędzia stanowiła teoria rozwoju psychospołecznego Eriksona, a przede wszystkim ósma faza
odnosząca się do rozwiązywania kryzysu integralność-rozpacz. Kwestionariusz pozwala na obliczenie wyniku
ogólnego, który odnosi się do integralności osobowości
i akceptacji własnego życia.
Skala Pomiaru Prężności – SPP-25, której autorami
są Ogińska-Bulik i Juczyński [12], pozwala na pomiar
ogólnego poziomu prężności, traktowanej jako właściwość osobowości oraz pięciu czynników wchodzących
w jej skład, którymi są: 1. wytrwałość i determinacja
w działaniu, 2. otwartość na nowe doświadczenia i poczucie humoru, 3. kompetencje osobiste do radzenia
sobie i tolerancja negatywnych emocji, 4. tolerancja na
1
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niepowodzenia i traktowanie życia jako wyzwania oraz
5. optymistyczne nastawienie do życia i zdolność mobilizowania się w trudnych sytuacjach.
Wszystkie zastosowane narzędzia posiadają zadowalające parametry psychometryczne.

Wyniki badań
Rozkład wyników uzyskanych przez badane osoby ma
charakter normalny, dlatego też do obliczeń wykorzystano testy parametryczne, tj. test t-Studenta do ustalenia
różnic między średnimi i współczynniki korelacji Pearsona do ustalenia związku między zmiennymi.
Uzyskana średnia potraumatycznego wzrostu, mierzona za pomocą IPR (M = 59,63, SD = 24,64) odpowiada wartości 5 stena. Jest więc zaliczana do wyników
przeciętnych. Uwzględniając ustalone kryteria dla IPR
[13] niskie nasilenie pozytywnych zmian potraumatycznych uzyskało 46 osób (35,9% badanych), średnie – 35
(27,4%) i wysokie – 47 (36,7% badanych).
Płeć nie różnicuje poziomu potraumatycznego wzrostu (mężczyźni: M = 57,04, SD = 23,69; kobiety:
M = 60,94, SD = 25,15, t = -0,84; d Cohena = 0,15).
Wiek nie jest powiązany z nasileniem pozytywnych
zmian potraumatycznych w badanej grupie osób
(r = -0,16), choć wiąże się – jednakże słabo – z nasileniem zmian w percepcji siebie (r = -0,21, p < 0,05)
i większym docenianiem życia (r = -0,17 p < 0,05).
Liczba doświadczonych wydarzeń nie różnicuje nasilenia potraumatycznego wzrostu (osoby, które wskazały
chorobę jako jedyne zdarzenie o charakterze traumatycznym: M = 54,04, SD = 22,84; osoby, które, oprócz
choroby, doświadczyły także innych zdarzeń traumatycznych: M = 60,73, SD = 24,94, t = -1,13; d Cohena = 0,27).
Następnie obliczono współczynniki korelacji między
bilansem życiowym i prężnością a potraumatycznym
wzrostem. Przedstawia je tabela I.
Z danych przedstawionych w tabeli I wynika, że zarówno bilans życiowy, jak i prężność dodatnio wiążą
się z potraumatycznym wzrostem, przy czym znacząco
wyższe współczynniki korelacji uzyskano dla prężności.
Uwzględniając poszczególne wymiary wzrostu po traumie daje się zauważyć, że bilans życiowy wiąże się ze
zmianami w percepcji siebie i większym docenianiem
życia, nie jest natomiast powiązany ze zmianami w relacjach z innymi i sferze duchowej. Z kolei prężność
koreluje ze wszystkimi obszarami wzrostu po traumie,
najsilniej ze zmianami w percepcji siebie, najsłabiej
ze zmianami w sferze duchowej. Najwyższe wartości
współczynników korelacji dotyczą cz. 4, tj. tolerancji na
niepowodzenia i traktowania życia jako wyzwania.
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Tabela I. Współczynniki korelacji między bilansem życiowym i prężnością a potraumatycznym wzrostem
Table I. Correlation coefficients between life outcome, resiliency and posttraumatic growth
Potraumatyczny
wzrost - ogółem

Zmienne

Zmiany w percepcji siebie

Zmiany w relacjach z innymi

Większe docenianie życia

Zmiany w sferze
duchowej

Bilans życiowy

0,20*

0,21*

0,15

0,21*

0,10

Prężność - ogółem

0,51***

0,55***

0,44***

0,36**

0,20*

Cz. 1.

0,48***

0,51***

0,42***

0,30**

0,25*

Cz. 2

0,48***

0,49***

0,44***

0,41***

0,14

Cz. 3.

0,44***

0,49***

0,38***

0,27**

0,15

Cz. 4.

0,50***

0,53***

0,44***

0,37**

0,17

Cz. 5.

0,42***

0,48***

0,34**

0,27**

0,18*

Oznaczenia: *** p<0,001, ** p<0,01, *p<0,05; Cz. 1 – wytrwałość i determinacja w działaniu, Cz. 2 otwartość na nowe doświadczenia i poczucie humoru, cz. 3. kompetencje osobiste do radzenia sobie i tolerancja negatywnych emocji, Cz. 4 tolerancja na niepowodzenia i traktowanie życia jako wyzwania,
Cz. 5 optymistyczne nastawienie do życia i zdolność mobilizowania się w trudnych sytuacjach.

Ponadto sprawdzono czy bilans życiowy wiąże się
z prężnością i jej czynnikami. Uzyskane współczynniki korelacji (dla SPP-25 ogółem: r = 0,48 p < 0001, cz.
1: r = 0,39 p < 0,001, cz. 2: r = 0,45, p < 0,001, cz. 3:
r = 0,44, p < 0,001, cz. 4: r = 0,44, p < 0,001, cz. 5:
r = 0,46 p < 0,001) wskazują na istotne dodatnie powiązania między zmiennymi.
W kolejnym kroku analizy danych sprawdzono czy
prężność psychiczna pełni rolę mediatora w relacji między bilansem życiowym a potraumatycznym wzrostem.
W tym celu wykorzystano analizę mediacji. Przeprowadzono ją w oparciu o procedurę bootstrappingu, zaproponowaną przez Preachera i Hayesa [16,17], którą zastosowano przy analizie regresji. Metoda ta pozwala na
ustalenie bardziej złożonej struktury modelu, w którym
zmienna niezależna, pełniąca rolę predyktora (w tym
przypadku bilans życiowy) wiąże się ze zmienną zależną (potraumatyczny wzrost), za pośrednictwem trzeciej
zmiennej, pełniącej funkcję mediatora (prężność). Efekt
mediujący zachodzi wtedy, gdy zmienna pośrednicząca
obniża własności predykcyjne zmiennej niezależnej na
zmienną zależną. Natomiast w sytuacji podwyższenia

βa=0,48***

tych własności mówimy o supresji. Analizowano znaczenie prężności wyrażanej ogólnym wynikiem SPP-25.
Natomiast za zmienną zależną przyjęto zarówno ogólny
wynik potraumatycznego wzrostu, jak i jego poszczególne czynniki. Założono przedział ufności równy 95%.
Przedział ufności, w którym nie występuje 0 wskazuje,
że dana mediacja jest istotna statystycznie. Ogółem uzyskano 4 modele wskazujące na mediującą rolę prężności
w relacji między bilansem życiowym a potraumatycznym wzrostem. Przedstawiono je na kolejnych rycinach (1-4), na których βc oznacza wartości predykcyjne
zmiennej niezależnej (bilans życiowy) przed wprowadzeniem mediatora, a βc‘ oznacza wartość zmiennej predykcyjnej po wprowadzeniu mediatora.
Rycina 1 wskazuje, że istnieje bezpośrednia dodatnia
zależność między bilansem życiowym a potraumatycznym wzrostem, co oznacza, że im wyższa integralność
osobowości i akceptacja własnego życia, tym większe zmiany potraumatyczne. Wprowadzenie mediatora w postaci prężności powoduje zanik tej zależności,
co świadczy o pełnej mediacji (R2 = 0,26, F = 22,50,
p < 0,001; Z = 4,37, p < 0,001). Ponadto bilans życiowy

Prężność

βb= 0,54 ***

βc‘= -0,05 ni (βc= 0,20 *)
Bilans życia

PTG
– wynik ogólny

Ryc. 1. Rola prężności w relacji między bilansem życiowym a potraumatycznym wzrostem (wynik ogólny)
Figure 1. The role of resiliency in the relationship between life outcome and posttraumatic growth (overall result)
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βa=0,48***

Prężność

βc‘= -0,07 ni (βc= 0,21 *)
Bilans życia

βb= 0,59 ***

PTG cz. 1
Zmiany w
percepcji siebie

Ryc. 2. Rola prężności w relacji między bilansem życiowym a zmianami w percepcji siebie
Figure 2. The role of resiliency in the relationship between life outcome and changes in self-perception

jest dodatnio powiązany z prężnością, a prężność z po- Z = 4,02, p < 0,001). Bilans życiowy jest dodatnio potraumatycznym wzrostem. Wysoki poziom prężności wiązany z prężnością, która sprzyja występowaniu pomoże skutkować wyższym poziomem potraumatyczne- zytywnych zmian w relacjach z innymi. Oznacza to, że
go wzrostu u osób dokonujących pozytywnego bilansu posiadanie cech osobowych składających się na zasób
prężności przez osoby starsze pozytywnie oceniające dożyciowego w późnej dorosłości.
Jak widać na rycinie 2 początkowa bezpośrednia do- tychczas przeżyte życie skutkować będzie pozytywnymi
Prężność
0,59 ***
zmianami w relacjach zβb=
innymi.
datnia zależnośćβa=0,48***
między bilansem życiowym a zmianaPrężność
Jak widać na rycinie βb=
4 początkowa
mi w percepcji siebie
zanika po wprowadzeniu mediaβa=0,48***
0,48 *** bezpośrednia dotora w postaci prężności, co świadczy o pełnej mediacji datnia zależność między bilansem życiowym a docenia(R2 = 0,32, F = 28,17, p < 0,001; Z = 4,63, p < 0,001). niem życia zanika po wprowadzeniu mediatora w postaci 0,21
prężności,
mediacji (R2 = 0,13,
Bilans życiowy jest dodatnio powiązanyβc‘=
z prężnością,
-0,07 ni (βc=
*) co świadczy o pełnej
PTG cz. 1
a prężność sprzyja występowaniu pozytywnych zmian F = 9,21, p < 0,001; Z = 3,06, p < 0,01). Oznacza to,
βc‘= -0,07 ni (βc= 0,15 ni)
Zmiany
Bilans Osoby
życia starsze o wysokim
cz. w
2
w percepcji siebie.
poziomie że osoby, które charakteryzująPTG
się dodatnim
bilansem
percepcji
siebie
Zmiany
w
prężności oraz
dokonujące
Bilans
życia pozytywnego bilansu życio- życiowym oraz wysokim poziomem prężności uzyskują
relacjach
wego będą ujawniać wyższy poziom zmian w percepcji wyższy poziom pozytywnych zmian
w tym obszarze.
siebie w wyniku doświadczonej choroby.
W przypadku czynnika 4 prężności – zmian w sferze
Z ryciny 3 wynika, że zależność między bilansem ży- duchowej, nie zastosowano analizy mediacji z powodu
ciowym a zmianami w relacjach z innymi jest nieistotna braku istotnej zależności pomiędzy prężnością (propostatystycznie. Wprowadzenie mediatora w postaci pręż- nowanym mediatorem) a zmienną objaśnianą (zmianami
ności, powoduje zmniejszenie siły związku, co świadczy w sferze duchowej), co jest warunkiem koniecznym jej
o częściowej mediacji (R2 = 0,20, F = 15,74, p < 0,001; przeprowadzenia (Beta = 0,19, p > 0,05).

βa=0,48***
βa=0,48***

Bilans życia
Bilans życia

Prężność
Prężność

βc‘= 0,05 ni (βc= 0,21 *)
βc‘= -0,07 ni (βc= 0,15 ni)

βb= 0,33 **
βb= 0,48 ***

PTG cz. 2
3
Zmiany
w
Docenianie życia
relacjach

Ryc. 3. Rola prężności w relacji między bilansem życiowym a zmianami w relacjach z innymi
Figure 3. The role of resiliency in the relationship between life outcome and changes in relations with others
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βb= 0,33 **

βc‘= 0,05 ni (βc= 0,21 *)
Bilans życia

PTG cz. 3
Docenianie życia

Ryc. 4. Rola prężności w relacji między bilansem życiowym a docenianiem życia
Figure 4. The role of resiliency in the relationship between life outcome and appreciation of life.

Podsumowanie
Uzyskane wyniki badań wskazują, że zmaganie się
z przewlekłą chorobą somatyczną przez osoby starsze
może wiązać się z występowaniem pozytywnych zmian
potraumatycznych. Występują one u nieco ponad 1/3 badanych, co jest zgodne z rezultatami innych badań osób
starszych [18] czy zmagających się z chorobami somatycznymi [19].
Płeć, wiek ani fakt doświadczenia także innych,
oprócz choroby, zdarzeń traumatycznych nie różnicują
nasilenia pozytywnych zmian w badanej grupie osób.
Wniosek ten potwierdzają także inne badania. W grupie
osób chorych onkologicznie, zarówno płeć, jak i wiek
nie były powiązane z potraumatycznym wzrostem [20].
Z kolei u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi, obejmującymi zarówno chorych
onkologicznie, jak i osoby z chorobami układu krążenia i przewlekłą niewydolnością nerek [19], potraumatyczny wzrost nie wiązał się z wiekiem badanych, ale
był powiązany – choć słabo – z płcią badanych, tj. kobiety ujawniły nieco wyższy poziom potraumatycznych
zmian.
Uzyskane wyniki badań ujawniły pozytywny, choć
słaby, związek między bilansem życiowym a poziomem
potraumatycznego wzrostu. Wyższe wartości współczynników korelacji dotyczą prężności. Zespół właściwości osobowości, składających się na prężność, sprzyja wystąpieniu pozytywnych zmian potraumatycznych
u osób starszych, które zmagają się z przewlekłymi chorobami somatycznymi. Dane te są spójne w wynikami
innych badań [13,15].
Potwierdzeniem znaczącej roli prężności w predykcji
pozytywnych zmian potraumatycznych jest przeprowadzona analiza mediacji. Prężność okazała się mediatorem relacji między bilansem życiowym a potraumatycznym wzrostem, zarówno w odniesieniu do wyniku ogól-

nego, jak i poszczególnych jego obszarów (za wyjątkiem zmian duchowych), a przede wszystkim w zakresie
zmian w percepcji siebie i doceniania życia.
Mediacyjną rolę prężności (mierzoną tym samym
narzędziem) wykazano także w innych badaniach, np.
w relacji między temperamentem [14] czy poczuciem
kontroli [21]] a potraumatycznym wzrostem.
Z kolei rola bilansu życia dla pozytywnych zmian po
doświadczeniu przewlekłej choroby koresponduje z badaniami Izdebskiego [22] – im bardziej negatywny bilans życiowy, tym częściej osoba badana rozmyślała
nad własną śmiercią, zajmowała ona bardziej centralne
miejsce w jej świadomości. Ponadto – w świetle innych
badań – pozytywny bilans życia okazał się powiązany
z pozytywną orientacją życiową – poczuciem koherencji
[11]. Zasoby osobiste, takie jak poczucie koherencji czy
prężność, chronią jednostkę przed negatywnymi skutkami stresu oraz są istotnymi wyznacznikami dobrostanu
biopsychospołecznego [8,23]. Pozytywny bilans życia
w późnej dorosłości opiera się także na życiowych wartościach, generując satysfakcję z życia i równoważąc negatywne odczucia związane z typowymi dla tego okresu
ograniczeniami w sferze stanu zdrowia, sytuacji materialnej czy społecznej przydatności [24].
Przypuszczalnie dokonywanie dodatniego bilansu
swojego życia w oparciu o posiadane zasoby osobiste,
takie jak prężność, pozwala na pozytywne zmiany rozwojowe nawet w obliczu ciężkiej choroby.
Przeprowadzone badania wiążą się z pewnymi ograniczeniami. Obejmowały one osoby, które zmagały się
z różnymi rodzajami chorób przewlekłych i to w różnym czasie. Wprawdzie dostępne badania wskazują na
brak istotnych różnic w poziomie potraumatycznego
wzrostu w zależności od rodzaju doświadczonej choroby
i czasu, w jakim ją zdiagnozowano [19], niemniej jednak, uwzględniając specyfikę badanej grupy nie można
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wykluczyć, że takie różnice istnieją. Mogą one także dotyczyć bilansu życiowego i prężności. Ponadto przekrojowy charakter badań i charakterystyka grupy sugerują
ostrożność w uogólnianiu uzyskanych zależności.
Niezależnie jednak od sformułowanych ograniczeń
uzyskane rezultaty wnoszą nowe treści w zakres związku między zmiennymi osobowościowymi a występowaniem pozytywnych zmian potraumatycznych. Mogą
mieć także istotne znaczenie dla praktyki. W dobie
starzejącego się społeczeństwa i zwiększającego się
wraz z wiekiem ryzyka zachorowania na różnego rodzaju choroby przewlekłe, warto kształtować i rozwijać
prężność psychiczną jednostki, która nie tylko zwiększa skuteczność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
życiowymi, w tym z chorobą, ale może być także źródłem pozytywnych zmian, składających się na wzrost po
traumie. Istotne z punktu widzenia psychospołecznego
funkcjonowania jednostki wydaje się także dążenie do
zwiększania akceptacji życia, czyli pozytywnego bilansu życiowego. Oddziaływania wspierające te procesy, na
drodze psychoedukacji i poradnictwa, nie tylko mogą,
lecz powinny być prowadzone także w grupie seniorów,
zwiększając szanse na wysoką „jakość jesieni życia”
[25].

Wnioski
1. Pozytywne zmiany potraumatyczne, związane z doświadczeniem przewlekłej choroby, występują u nieco ponad 1/3 badanych osób starszych.
2. Płeć, wiek ani fakt doświadczenia także innych,
oprócz choroby, zdarzeń traumatycznych nie różnicują nasilenia potraumatycznego wzrostu w badanej
grupie osób.
3. Występuje pozytywny związek bilansu życiowego
(słabszy) oraz prężności psychicznej (silniejszy) z nasileniem potraumatycznego wzrostu i jego komponentów.
4. Ustalono mediującą rolę prężności w relacji między
bilansem życiowym a potraumatycznym wzrostem,
zarówno w odniesieniu do wyniku ogólnego, jak i poszczególnych jego obszarów (za wyjątkiem zmian
duchowych), a przede wszystkim w zakresie zmian
w percepcji siebie i doceniania życia. Wysoki poziom
prężności może skutkować wyższym poziomem potraumatycznych zmian wzrostowych u osób dokonujących pozytywnego bilansu życia w późnej dorosłości.
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Abstract
Introduction. Undergraduate education given to Polish students of medicine, nursing and midwifery is regulated by Polish
and EU law. What is particularly important here is the set of educational standards which determines the theoretical and
practical preparation of Polish medical, nursing and midwifery graduates for providing the healthy and the sick of different ages, including the elderly, with medical care. The purpose of the study. The purpose of the study is to analyse the
standard educational outcomes as well as the practical training classes and internships orientated towards elderly patients
in the context of the professional preparation of the abovementioned graduates for providing the elderly with health-care
services. Material and methods. Higher education legislation and certain documentation regulating undergraduate medical, nursing and midwifery studies have been analysed. Results. The professional preparation of the graduates for delivering geriatric care is defined by detailed educational outcomes, mainly those regarding the field of nursing, particularly its
specialist care knowledge module. Conclusions. It is the professional preparation of first-cycle students of nursing that is
most explicitly defined in terms of providing geriatric care. One is justified in considering the isolation of a geriatrics module within the educational standards regulating the study fields of medicine and midwifery. Also, geriatrics care should
be a part of the students’ practical training classes and internships. (Gerontol Pol 2018; 26; 36-46)
Keywords: educational outcomes, standard of education, geriatrics, medical faculty, nursing, midwifery
Streszczenie
Wstęp. Kształcenie przeddyplomowe polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych jest regulowane prawem krajowym i Unii
Europejskiej. Szczególnie istotne są standardy kształcenia wskazujące zakresy przygotowania teoretycznego i praktycznego
absolwentów do opieki medycznej nad osobami zdrowymi i chorymi w różnym wieku, w tym również nad seniorami. Cel.
Analiza standardowych efektów kształcenia i zakresów zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych zorientowanych na
pacjentów w podeszłym wieku w kontekście przygotowania absolwentów do realizacji świadczeń zdrowotnych adresowanych do seniorów. Materiał i metody. Dokonano analizy aktów prawnych i dokumentów formalnych regulujących szkolnictwo wyższe, w tym głównie kształcenie przeddyplomowe na kierunkach lekarskim, pielęgniarskim i położniczym. Wyniki. Przygotowanie absolwentów do opieki geriatrycznej zostało zdefiniowane przede wszystkim w szczegółowych efektach
kształcenia. Efekty uwzględniające seniorów odnotowano głównie w standardzie kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo,
przede wszystkim w module nauki w zakresie opieki specjalistycznej. Wnioski. Najbardziej jednoznacznie, do opieki nad
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pacjentem starym, określono przygotowanie licencjata pielęgniarstwa. Zasadnym jest rozważenie wyodrębnienia modułu
geriatria w standardach kształcenia na kierunkach lekarskim i położniczym oraz wskazania tego zakresu do realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. (Gerontol Pol 2018; 26; 36-46)
Słowa kluczowe: efekty kształcenia, standard kształcenia, geriatria, kierunek lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo

Introduction
Medical, nursing and midwifery studies are among the
so-called regulated fields of study, i.e. those determined
by formal and legal documents issued by Polish and EU
authorities. Through their first-cycle studies, Polish medical, nursing and midwifery graduates are prepared for
providing the healthy and the sick of different ages, including those with various clinical symptoms, with medical care [1-7].

Purpose of the study
The purpose of this study is to present standard educational outcomes as well as scopes of practical training
classes and internships orientated towards elderly patients in the context of the professional preparation of
the abovementioned graduates for providing the elderly
with health-care services.

Material and methods
Higher education legislation and certain documentation regulating undergraduate medical, nursing and midwifery studies have been analysed. Resolutions issued
by the National Council for the Accreditation of Nurse
and Midwife Education (Krajowa Rada Akredytacyjna
Szkół Pielęgniarek i Położnych) have been analysed, too.

Results
Through their first-cycle studies, Polish medical, nursing and midwifery graduates are prepared for providing
people of different ages, including the elderly, with basic health-care services [1-7]. Specialist geriatric care
skills are acquired by them through their postgraduate
courses, i.e. through specialisation courses in geriatrics
for doctors, and during professional qualification courses
or specialisation courses in geriatric nursing for nurses.
Midwives increase their professional competence during
their specialisation courses in midwifery and gynaecology nursing, which used to be called gynaecology nursing
in the past [8-10].

General educational outcomes determined by medical
education standards concern patients from all age groups,
in various states of health and with various pathological
conditions (Table I). In the case of medical studies, the
abovementioned outcomes include the following in their
knowledge module: the normal and pathological development, physical constitution and functions of the human
body; symptoms and course of diseases; diagnostic and
therapeutic measures to be taken in the case of particular
pathological conditions; ethical, social and legal rules for
practising the medical profession; health promotion rules.
The acquired knowledge is based on scientific evidence
and accepted norms. As for the professional skills module, the medical graduates can do the following: diagnose
medical problems and determine medical treatment priorities; diagnose life-threatening conditions and those which
require immediate medical intervention; plan diagnostic
measures and interpret diagnostic test results; implement
the right and safe therapeutic measures, and anticipate their results. As for the social competence, the graduates can
do the following: establish and maintain close and cordial
personal relations with patients; put the patient’s good
first; preserve patient confidentiality and respect patient rights; realise their limitations and constantly improve their
professional skills [1].
First-cycle nursing studies graduates have a detailed
knowledge of nursing; a general knowledge of other medical sciences; knowledge of legal regulations, ethical
norms and deontology with regard to practising the nursing profession. As for their professional skills, the graduates can: utilize up-to-date knowledge in order to ensure patient safety and deliver high-quality nursing care;
provide nursing care aimed at promoting and protecting
one’s health as well as preventing diseases; provide disabled and dying patients with comprehensive and individualised nursing care; practise the nursing profession
on their own and according to the rules of general and
professional ethics, applying the holistic approach to
their patients’ needs; organise their work and workplace;
cooperate with medical care teams as well as initiate and
facilitate local community activities aimed at protecting
health. As for their social competence, the nursing graduates can effectively-and with empathy-communicate
with patients; they realise that there are certain factors
affecting their patients’ and their own reactions; and also

GERONTOLOGIA POLSKA, 2018, 1

38

MARIOLA GŁOWACKA, PAULINA ZABIELSKA, ROBERT ŚLUSARZ ET AL.

realise the need to educate themselves in a permanent
and continual way [2].
As for the knowledge module, the midwifery graduates
have a detailed knowledge of midwifery; a general knowledge of other medical sciences; knowledge of legal regulations and ethical norms regarding the nursing profession. As for their professional skills, the graduates can do
the following: provide women and their families, pregnant
women, women giving birth to their children, women in
confinement, infants and women suffering from gynaecologic diseases with health-care services; promote health
and prophylactics; deliver midwifery and gynaecology
care in the preconceptional, prenatal and perinatal phases
as well as the menopause and old age periods; diagnose
pregnancy; look after pregnant women and monitor the
course of their normal pregnancy; deliver a baby on their own (normal pregnancy; in and outside a hospital) and,
if necessary, make an incision in the perineum and stitch
it. Also, the midwifery graduates can: monitor the foetus
using medical equipment; diagnose mothers’ and their
babies’ abnormal conditions during pregnancy, labour,
delivery and confinement; take immediate action in cases
of emergency until a doctor arrives, including taking the
placenta out manually and examining the womb manually; look after mothers and their infants; monitor the course
of the postnatal period and examine the baby; take any necessary action in cases of emergency, including immediate resuscitation; cooperate with medical staff; conduct health education activities in the scope of introducing people
to family life, parenthood and having children, family
planning methods, and maternity and fraternity protection.
As for their social competence, the first-cycle midwifery
graduates realise that there are certain factors affecting
their patients’ and their own reactions. Also, they realise
the need to educate themselves in a permanent and continual way, and can practise the midwifery profession on
their own and according to the rules of general and professional ethics, applying the holistic approach to their patients’ needs, and respecting their rights [3] (Table I).
Within the educational standards for medical, nursing and midwifery studies, there are a few educational
outcomes which directly apply to health-care services
orientated towards elderly patients. Among the general
educational outcomes, there is only one—for midwifery studies—which relates to the elderly, namely the one
which says that the midwifery graduates can provide
women (and their families) in their menopause and old
age periods with health services [3]. As for the medical
and nursing studies, none of the general educational outcomes relates to elderly people (Table I) [1,2].
Regarding the detailed educational outcomes for the
medical studies, those concerning geriatrics can be foGERONTOLOGIA POLSKA, 2018, 1

und in the ‘clinical sciences—non-surgical treatment’
module, i.e. besides paediatrics, internal medicine, neurology, psychiatry, dermatology, oncology, family medicine, infectious disease management, physical rehabilitation, laboratory diagnostics, and clinical pharmacology. In this module, there are five educational outcomes
which directly relate to the elderly, i.e. the ones which
say that the graduates: know and understand the course
and symptoms of the ageing process as well as the rules
for comprehensive geriatric evaluation and interdisciplinary medical care orientated towards elderly patients;
understand the causes of the most common diseases afflicting elderly people and know the rules for treating
basic geriatric syndromes; know and understand basic
pharmacotherapy rules for treating elderly patients’ diseases; know and understand the threats related to the
hospitalisation of the elderly; know and understand the
basic rules for organising health care orientated towards
elderly people; know and understand the burdens carried
by elderly people’s carers [1].
As for the nursing studies, educational outcomes regarding geriatrics and geriatric nursing are included in
the ‘specialist health care sciences’ module, i.e. besides
internal medicine and internal medicine nursing, paediatrics and paediatric nursing, surgery and surgical nursing,
midwifery, gynaecology and midwifery and gynaecology
nursing, psychiatry and psychiatric nursing, anaesthesiology and nursing for life-threatening conditions, physical
rehabilitation, providing the disabled with nursing care,
neurology and neurologic nursing, palliative care and the
fundamentals of medical lifesaving/rescue. According
to the sixteen educational outcomes, the nursing graduates can: characterise health-threatening factors affecting
patients of various ages and states of health; explain and
describe the etiopathogenesis, symptoms, course, treatment, prognosis and nursing care of the disorders of the
following: cardiovascular system (heart, and blood vessels),
respiratory system, nervous system, alimentary system
(stomach, intestines, large glands), liver, pancreas, urinary system, (kidneys and urinary bladder), osteoarticular
system, muscles, endocrine system, and blood. The nursing graduates also know the rules for medical evaluation
of patients, depending on their age, and the rules for geriatric nursing diagnostics. They can characterise medicament groups and describe how medicaments influence
the bodily systems and organs of patients suffering from
various diseases, depending on their age and state of health, including side effects and interactive operation with
other medicaments. Also, the nursing graduates know the
rules for preparing patients for self-care, depending on
their age and state of health; distinguish between patients’
reactions to their diseases and hospitalisation, depending

Graduate can:

Professional
skills

Graduate
knows:

Knowledge

Field of study

Scope

X

d) ethical, social and legal
determinants of practising
the medical profession and
the principles of health promotion; she/he bases her/his
knowledge on scientific evidence and accepted norms.

b) recognize life–threatening conditions and those
requiring immediate medical
intervention;

X

X

X

c) methods of diagnostic
and therapeutic procedures
appropriate for specific sickness;

a) recognize medical problems and determine priorities
in the field of medical treatment;

X

b) symptoms and course of
diseases;

a) development, structure
and functions of the human
body in normal and pathological conditions;

X

Relating
to all
patients

medical

Educational outcome

–

–

–

–

–

–

Containing
reference to
the elderly

b) provide services in the
areas of promotion and
preservation of health as
well as disease prevention;

a) use up–to–date knowledge to ensure safety and
high–quality care;

c) knowledge of legal regulations, ethical standards
and deontology relating to
the practice of the nursing
profession;

b) general knowledge of
other medical sciences;

a) detailed knowledge of
nursing;

X

X

X

X

Relating to all
patients

nursing

Educational outcome

–

–

–

–

Containing
reference to
the elderly

Table I. General educational outcomes of medical fields of study as related to patients’ age, including old age

b) recognize pregnancy, take
care of a woman in the course
of a physiological pregnancy
and monitor her normal pregnancy, independently deliver a
baby (in and outside hospital),
if necessary with an incision in
the perineum and stitching it;
monitor the foetus using medical equipment and detect abnormalities in mother and child
during pregnancy, delivery and
confinement;

a) perform health services for: a
woman and her family, a pregnant woman, a woman giving
birth, a woman in confinement
and her newborn, and a gynaecologically ill woman, in the field
of health promotion, prophylaxis
and professional midwifery–gynaecological care – pre–conception, prenatal, perinatal, and
menopause and old age;

c) knowledge of professional
ethics and legal provisions relating to the performance of the
midwifery profession;

b) general knowledge of other
medical sciences,

a) detailed knowledge of midwifery;

midwifery

Educational outcome

X

X

X

X

X

Relating
to all
patients

–

X

–

–

–

Containing
reference to
seniors
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X

X

X

X

b) She/He puts the good of
patients first;

c) She/He respects medical
confidentiality and patient’s
rights;

d) She/He is aware of her/his
limitations and has the ability
to constantly improve her/his
professional skills.

X

d) implement appropriate
and safe therapeutic treatment and predict its effects;

Social compe- a) She/He can establish
tence
and maintain a close and
respectful relation with patients;

X

c) plan the diagnostic procedure and interpret its results;

–

–

–

–

–

–

c) She/He realises the
need for permanent, lifelong learning;

b) She/He is aware of the
factors affecting her/his
own reactions and patient’s
reactions;

X

X

X

X

e) organize her/his own
work; establish cooperation with health care teams;
initiate and support the
health–oriented activities of
a local community

a) She/He effectively and
empathically communicates with patients;

X

X

d) independently perform
her/his profession in accordance with the principles of general and professional ethics and a holistic
approach to patients,
respecting their rights;

c) provide disabled and
dying patients with comprehensive and individualized
care;

–

–

–

–

–

–

c) She/He can independently
perform the profession, in accordance with the principles of
general and professional ethics
and the holistic approach to
patients, respecting their rights;

b) She/He is aware of the need
for permanent education;

X

X

X

X

conduct educational and health
activities in the fields of introduction to family life, methods
of family planning, protection
of motherhood and fatherhood,
preparation for parenthood and
childbirth, including counselling
on hygiene and nutrition, and
prevention of women’s diseases
and midwifery–related pathologies.
a) She/He is aware of the factors affecting her/his own reactions and patients’ reactions;

X

X

X

e) cooperate with medical staff,
including representatives of
other medical professions;

d) look after the mother and
her newborn baby, monitor the
postnatal period and examine
the newborn, and take necessary action in cases of emergency, including immediate
resuscitation;

c) take necessary action in
emergency situations until the
doctor arrives, including manually taking the placenta out and,
if necessary, manually examining the uterus;

–

–

–

–

–

–

–
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C.U50. She/He recognizes and interprets the basic differences in the
examination of newborn, infant, adult and geriatric patients;

C.U23. She/He performs physical examination,
recognizes and interprets the basic differences
in the examination of the newborn, women in
childbearing, mature and elderly women;

Senior-oriented
effects

Sciences related to the field of specialist care
D.W81. She/He characterizes mental disorders
in somatic diseases and discusses mental disorders in the periods of menopause and old age;
D.U30. She/He educates women in the field of
hygiene and nutrition during pregnancy, puerperium, gynaecological diseases and in other
periods of their lives;

Sciences related to the field of specialist care
D.W2. She/He characterizes risk factors and health threats for patients
of various ages and states of health;
D.W3 She/He explains the etiopathogenesis, clinical symptoms,
course, treatment, prognosis and nursing care in the case of diseases
affecting the following: circulatory system (heart, blood vessels), respiratory system, nervous system, digestive system (stomach, intestines,
large glands), liver, pancreas, urinary tract ( kidneys and bladder), osteoarticular system, muscles, endocrine system and blood;

Module according to the standard

Senior-oriented
effects

C.U25. She/He documents the results of a
physical examination and uses them to evaluate the health of newborn babies, women in
childbearing, mature and elderly women;

Sciences related to the basics of maternity
care

B.U22. She/He He analyzes and assesses the
functioning of various medical care systems
orientated towards women in various phases
of their lives, and identifies and indicates the
sources of their financing;

Social sciences

Midwifery

Module according to the standard

E.W12. She/He knows and understands
the basic rules for the organization of health
care for an elderly person, and the burdens
of an elderly person’s carer;

E.W11. She/He knows and understands
the risks associated with hospitalization of
elderly people;

E.W10. She/He knows and understands
the basic principles of pharmacotherapy for
elderly people;

E.W9. She/He understands the causes and
knows the basic differences in the most
common diseases occurring in the elderly
people and rules of conduct in basic geriatric syndromes;

interdisciplinary care for an elderly patient;

E.W8. She/He knows and understands the
course and symptoms of the ageing process, as well as the principles of the overall
geriatric evaluation and

Senior-oriented
effects

Nursing
Sciences related to the fundamentals of nursing care

Medical

Module accord- Non-surgical clinical sciences
ing to the educational standard

Field of study

Table II. Detailed educational outcomes containing some reference to old people
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D.U3. She/He advises patients of various ages and states of health on
their self-care, concerning developmental defects, diseases and social
addictions.

D.U2. She/He recognizes the determinants of maintaining the health of
care recipients of different ages and states of health;

D.U1 She/He collects information, formulates a nursing diagnosis, formulates nursing objectives and a care plan, implements nursing interventions and performs evaluation of nursing care;

D.W17. She/He knows the rules for activating disabled and geriatric
patients;

D.W16. She/He characterizes the tools and evaluation schemes of the
support for older people and their families;

D.W15. She/He distinguishes etiopathogenic diseases of the elderly:
diabetes, heart disease, hypertension, atherosclerosis, demential syndromes, Parkinson’s disease and depression;

D.W14. She/He knows the specific rules for the organization of specialized care (geriatric, intensive care, neurological, psychiatric, paediatric,
internal medicine, surgical, and palliative care as well as the Polish
emergency medical rescue system);

D.W13. She/He characterizes the ageing process in terms of bio-psycho-socio-economic aspects;

D.W12 She/He knows the role of a nurse when a patient is admitted to
a health care institution, depending on patient’s age and health status;

D.W11. She/He distinguishes between patients reaction to the disease
and hospitalization, depending on their age and health status;

D.W10. She/He knows the rules for preparing patients for self-care,
depending on their age and health status;

D.W8. She/He characterizes groups of drugs and their effects on the
patient’s bodily systems and organs in various diseases, depending on
their age and health status, including side effects, interaction with other
drugs and routes of administration;

D.W5. She/He knows the rules for geriatric nursing diagnostics;

D.W4 She/He knows the rules for evaluating patients’ conditions depending on their age;

D.U36. She/He she delivers gynaecological
care to women at various stages of their lives
and in various states of health - from conception to old age;
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on their age and state of health; know the role of a nurse
involved in admitting patients to health-care institutions;
can characterise the ageing process in terms of its biological, psychological, social and economic aspects; know
certain rules for organising specialist care (geriatric, intensive, neurologic, psychiatric, paediatric, internal medicine,
surgical and palliative care as well as the Polish medical
rescue system); can distinguish between ethiopathogenic
disorders affecting elderly patients: diabetes, heart diseases, arterial hypertension, arteriosclerosis, demential syndromes, Parkinson’s disease and depression; can characterise tools and evaluation schemes for supporting elderly
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patients and their families; know the rules for activating
disabled geriatric patients; diagnose and interpret basic distinct features while examining new born babies, infants,
adults and elderly patients; can collect information and
make a nursing diagnosis; formulate the objectives of nursing care and plan it; make nursing interventions and evaluate nursing care; give advice to patients of different ages
and states of health on how to conduct self-care; motivate
patients and their carers to enter social support groups [2].
The midwifery graduates can do the following: analyse and evaluate the functioning of various medical care
systems orientated towards women at various stages of

Table III. Practical training classes and internships according to the standard guidelines, including those orientated towards geriatric patients with reference to other areas of practical education.
			

Directly orientated towards the elderly

			

Not applying to elderly people whatsoever

Field of
study
Practical
classes

Indirectly orientated towards the elderly

Medical

Nursing
Ward

Midwifery

Ward

Number
of hours*/
weeks

Internal diseases
and 6 weeks in:

8

Paediatrics

4

Health promotion

20 hours/ Midwifery techniques 320 hours/
and delivery
½ weeks
8 weeks

Surgery

4

Basic health care

120 hours/ Health promotion

Gynaecology
and obstetrics

2

Midwifery, gynaecology and
midwifery and gynaecological nursing

80 hours/ Basic health care

Psychiatry

2

Paediatrics and paediatric
nursing

160 hours/ Midwifery and midwifery care
4 weeks

120 hours/

Internal diseases and internal medicine nursing

120 hours/ Gynaecology and
gynaecological care
3 weeks

120 hours/

Basics of nursing

Number
of hours*/
weeks

Ward

80 hours/ Basics of midwifery
care
2 weeks

3 weeks
2 weeks

Number
of hours*/
weeks
160 hours/
4 weeks

20 hours/
½ week
40 hours/
1 week
3 weeks

Emergency
medicine

2

Family medicine

2

Surgery and surgical nursing

120 hours/ Neonatology and
neonatal care
3 weeks

80 hours/

Specialisation
chosen by the
student

6

Rehabilitation and nursing
the disabled

80 hours/ Paediatrics and paediatric nursing
2 weeks

40 hours/

Geriatrics and geriatric
nursing

80 hours/ Internal diseases

40 hours/

Neurology and neurological
nursing

80 hours/ Surgery

Psychiatry and psychiatric
nursing

80 hours/ Psychiatry

Anaesthesiology and nursing for life-threating conditions

40 hours/ Anaesthesiology and 40 hours/
life-threatening condi1 week tions
1 week

Palliative care

40 hours/ Rehabilitation in midwifery, neonatology
and gynaecology

2 weeks
2 weeks
2 weeks

3 weeks
2 weeks
1 week
1 week
40 hours/
1 week
40 hours/
1 week

40 hours/
1 week
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Apprenticeships

Care for the sick

4

Basics of nursing

120 hours/ Basics of midwifery
care
3 weeks

Open treatment
(family doctor)

3

Basic health care

200 hours/ Midwifery techniques 360 hours/
and delivery
5 weeks
9 weeks

Emergency assistance

1

Midwifery, gynaecology and
midwifery - gynaecological
nursing

40 hours/

Internal diseases

4

Paediatrics and paediatric
nursing

160 hours/ Basic health care

Intensive care

2

Internal diseases and internal medicine nursing

160 hours/ Midwifery and midwifery care
4 weeks

200 hours/

Surgery and surgical nursing

160 hours/ Gynaecology and
4 weeks gynaecological care

200 hours/

Rehabilitation and nursing
the disabled

80 hours/ Neonatology and
neonatal care
2 weeks

80 hours/

Geriatrics and geriatric
nursing

80 hours/ Paediatrics and paediatric nursing
2 weeks

40 hours/

Neurology and neurological
nursing

80 hours/ Internal diseases

40 hours/

Psychiatry and psychiatric
nursing

40 hours/ Surgery

Anaesthesiology and nursing for life-threatening conditions

40 hours/ Psychiatry

Palliative care

40 hours/ Anaesthesiology and 40 hours/
life-threatening condi1 week tions
1 week

Paediatrics

Surgery
Gynaecology
and obstetrics

2

2
2

80 hours/
2 weeks

1 week

4 weeks

2 weeks
1 week
1 week

80 hours/
2 weeks
5 weeks
5 weeks

2 weeks
1 week
1 week
40 hours/
1 week
40 hours/
1 week

* (hours = teaching hours) The educational standard for the medical studies does not provide any numbers of teaching hours, but the number of weeks for
practical training classes and internships.

their lives; carry out physical examination; diagnose and
interpret basic distinct features while examining new
born babies, women at the childbearing age, mature women and elderly women; record physical examination
results and utilise them to evaluate the state of health of
new born babies, women at the childbearing age, mature
women and elderly women; characterise psychological
disorders accompanying somatic diseases, and discuss
psychological disorders in the menopause and old age
periods; educate women in terms of hygiene and diet
during their pregnancy, confinement, gynaecological disorders, and all the other phases of their lives; provide
women of various ages and states of health with gynaecological care [3] (Table II).
The majority of the remaining educational outcomes
for all the three fields of study indirectly relate to elderly
people, too. However, their content does not directly apply to the elderly [1-3].
Practical education, i.e. practical training classes and
internships, dedicated to providing elderly patients with
health-care has been explicitly defined for the nursing
studies only; geriatrics and geriatric nursing – 80 teGERONTOLOGIA POLSKA, 2018, 1

aching hours/2 weeks in the form of practical training (4
ECTS) and 80 teaching hours/2 weeks in the form of internship (2 ECTS). Students of nursing also learn how to
deliver health services which may be orientated towards
the elderly in other medical and health-care institutions
during their practical training classes and internships, i.e.
fundamentals of nursing; health promotion; basic health
care; midwifery; gynaecology and gynaecology and midwifery nursing; internal medicine and internal medicine
nursing; surgery and surgical nursing; physical rehabilitation and nursing the disabled; neurology and neurological nursing; psychiatry and psychiatric nursing; anaesthesiology and nursing for life-threatening conditions
as well as palliative care [2].
As for the medical studies, practical education is delivered through practical training classes in the following
areas of specialisation: internal medicine; paediatrics; surgery; gynaecology and obstetrics; psychiatry; emergency
medicine; family medicine; and particular specialisations
chosen by particular students (6 weeks of practical training). There are also summer training courses, whose
content (looking after patients, general medical practice
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and family doctor, emergency medical care, internal medicine, intensive care, paediatrics, surgery, gynaecology
and obstetrics) and educational outcome evaluation are
established by a given college or university department
responsible for the practical education. The educational
standard for the medical studies does not directly state that
the practical training classes or internships need to be conducted in geriatric clinics or wards, which confirms that
the educational outcomes relating to the elderly may be
achieved in other health-care institutions [1].
Such is the case with the standard guidelines regulating the midwifery practical training; they do not specify health-care institutions or any health-care institution
units orientated towards elderly patients (Table III).

Discussion
The education of medical, nursing and midwifery students is regulated, i.e. determined by the general Polish
higher education regulations and normative acts relating
only to these fields of study, in particular the educational
standards and guidelines issued by the National Council for the Accreditation of Nurse and Midwife Education (Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek
i Położnych). The preparation of the abovementioned
students for delivering geriatric care has been defined
in the detailed educational outcomes. Only one general
educational outcome of midwifery studies relates to elderly women, among others. The largest number of detailed educational outcomes relating to elderly people have
been noted in the case of the educational standard for the
nursing studies, especially in the specialist care knowledge module. There are much fewer geriatrics-related
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educational outcomes in the case of the educational standards for the medical and midwifery studies. The practical preparation in the form of practical training classes
and/or internships has also been most explicitly orientated towards the elderly in the case of the educational
standard for the nursing studies—through geriatrics and
geriatric nursing classes. As for the medical and midwifery studies, students’ practical training has been indirectly related to elderly patients, but geriatrics has not been
taken into account [1-7].

Conclusions
1. According to the current formal regulations which are
binding in Poland, in particular the educational standards for medical, nursing and midwifery studies, it is
a nursing graduate that is most explicitly prepared for
providing elderly patients with health care. This results from both the number and the content of nursing
educational outcomes as well as the scopes of nursing
practical training classes and internships, i.e. geriatrics and geriatric nursing, among other things.
2. Bearing in mind the demography of Polish society,
including the ageing tendency and the specificity of
geriatric health-care services, one needs to consider
the isolation of a geriatrics module within the educational standards regulating the study fields of medicine and midwifery. Also, geriatrics care should be a
part of the students’ practical training classes and internships.
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Abstract
Optimization of care for the elderly is a challenge for all care systems in developed countries of the world. This optimization should be understood as prevention of dependence on others in the case of self-dependent people and minimization
of its degree - in the case of the disabled. Occupational therapy is a commonly used method of improving people who are
affected by different functional limitations, and it is also undertaken in the elderly. The aim of this article is to present the
functioning and methods of occupational therapy as part of community self-help centres in Poland, which seem to be one
of the best ways of creating conditions for social integration and active participation of seniors in their local environment.
The authors analyse the usefulness of occupational therapy in the context of potential improvement, not only of physical
fitness but primarily social, cognitive and emotional functioning in the elderly. (Gerontol Pol 2018; 26; 47-53)
Key words: ageing, the elderly, occupational therapy

Streszczenie
Optymalizacja opieki nad chorym starszym stanowi wyzwanie dla wszystkich systemów opieki w rozwiniętych krajach
świata. Optymalizację tę należy rozumieć jako zapobieganie niesamodzielności w przypadku osób samodzielnych, a minimalizację jej stopnia – w przypadku wcześniej niesprawnych. Terapia zajęciowa jest powszechnie stosowaną metodą
usprawniania osób dotkniętych różnymi ograniczeniami sprawności i podejmowana jest także u osób starszych. Celem
artykułu jest przedstawienie funkcjonowania i metod terapii zajęciowej w ramach środowiskowych domów samopomocy w
Polsce, które z założenia wydają się jednym z najlepszych sposobów stwarzających warunki dla integracji społecznej i aktywności seniorów w ich lokalnym środowisku. Autorzy analizują przydatność terapii zajęciowej w kontekście potencjalnej
oczekiwanej dla osoby starszej poprawy nie tylko sprawności fizycznej, ale przede wszystkim funkcjonowania społecznego,
poznawczego i emocjonalnego. (Gerontol Pol 2018; 26; 47-53)
Słowa kluczowe: starzenie się, osoby starsze, terapia zajęciowa

Introduction
Ageing societies force decision-makers to change their approach to the problems of older patients. More and
more countries face such challenges. In this context, it
should be noted that according to forecasts, by 2060 Poland will become the oldest European country - the sub-population of 65+ will have reached 36% in Poland by
that time, while throughout Europe it will be just over
30%. It is easy to see that the pace of ageing of Polish
society has far exceeded the pace observed in other co-

untries of our continent [1]. Based on the observed dynamics in the oldest age groups, demographic forecasts
show that over the next 50 years, the population over 80
will increase by as many as 5 times [2,3].
In the ageing European population, as well as in Polish, the number of people with age-related illnesses, i.e.
in the etiology of which age is the main risk factor, will
increase in the near future. Therefore, care for the elderly and interventions that target their problems need to be
implemented, monitored and improved.
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Holistic approach to the ageing process ageing and disabilities
The idea that presents the modern view of ageing assumes that the ageing process itself does not cause disabilities but it clearly paves the way for many diseases, facilitates their occurrence, and thereby increases
the risk of disabilities resulting from the coexistence of
many diseases. Reducing the functional reserve, which
begins between the ages of 30 and 40, and progresses
over time, makes it difficult to maintain homoeostasis.
This increases the risk of occurrence of diseases, which
means that the risk of developing pathology, with a potentially pathogenic agent working, is higher at old age
than in young people. Moreover, it is the greater the
older the analysed group is, and thus it grows stronger
over time. The Main Statistical Office data shows that
in the oldest age group (70 years and more) more than
every tenth person is unable to turn the tap, more than
every seventh - cannot afford to care for hygiene on one’s own, and more than every twentieth - lie down and get
out of bed, and almost every third person has a declared
disability. At the same time, long-term health problems
concern 81.8% of men and 85.7% of women [2].
More recently, the holistic approach has been increasingly opposed to the organ-related medical approach.
This is due to increasing interest in the quality of life of
patients in the context of therapeutic effectiveness. This
results in the willingness to optimize the care of disabled
elderly patients, which means, among others, preventing
or minimizing dependence on others.
In the context of the quality of life, the most important
is the patient’s situation as seen from its own perspective,
because the quality of life is the distance between expectations and possibilities of meeting them. The quality of life
has many determinants, and the presence of a disease, measured by the severity of symptoms, changes in physical
examination or results of additional tests, is only one of
the factors considered. The functional condition, i.e. independence, acceptance of change, control of emotion, and
the socio-economic status [4] are also very important.
It is worth noting that the interest in the holistic approach to the patient is not intended to deny the unquestionable achievements of the many narrow specializations
that are focused on particular systems or diseases. The
point is to show that each treatment includes the whole patient. This is extremely important in geriatrics [5].
At the same time, holistic thinking should force us to
continually seek new solutions not only in the scope of
diagnostics and treatment of the elderly, but also in the
aspect of care that is undertaken or actions that are taken
to activate them [5].
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As a result of ageing of societies there is a growing social problem of functional efficiency which is understood as “the ability of an individual to deal with all basic
life activities”, which is determined not only by physical conditions but also mental performance or emotional functioning. For example, one of the key traits of a
functionally competent person is the ability to make independent, good decisions which do not endanger this
given person. However, the decision-making process in
each individual is closely related to the activity of many
brain structures, especially those related to information
processing, assessment and understanding of a given situation, and control of emotions.
Efficiency in decision-making depends on many factors, among others, experience, personality traits, cognitive efficiency. The affective temperament traits [6]
which can be affected by diseases, among others, those
concerning the elderly, also seem important. Negative
changes of the affective temperament may also occur as
a result of the ageing process itself. All of these aspects
that limit efficiency can potentially be assessed and, if
required, subjected to intervention which should be further monitored in terms of effectiveness [6,7].
If a functional impairment limits or even precludes a
person from fulfilling its social role in relation to age,
sex and social and cultural conditions in which this person lives, the person is considered to be handicapped [7].
Degradation of functional impairment is an indication
for provision of care to such persons, and the observed
progression of impairment is an argument for the obligation to periodically assess the functional ability of the
elderly, also in terms of relieving the family.
One of the institutional forms of support for people
with functional disabilities in our country is day centres,
i.e. environmental help for the family that relieves the
family of some of its duties. They have been created in
Poland based on the provisions of Art. 51, Section 1 of
the Act on social assistance.

The needs of the elderly and the local
community day centres
The local environment, where old people live, is the
primary area of their activity and place where they meet
their needs.
The term “need” is differently defined. It is often assumed that the need is “an individual’s perceived lack
of something that, due to the organism’s structure, individual experience and the place of this individual in society is necessary to keep the individual alive, enable it
to develop, maintain a particular social role, maintain a
mental balance” [8].

AGEING AND OCCUPATIONAL THERAPY IN DAY CENTRES

Susułowska, Pitt, Puchalska [9] argue that, in general,
the structure and hierarchy of the needs of the elderly remain unchanged compared to the earlier years. The authors emphasize that all needs are still present at old age,
and some of them are even stronger than in previous life
stages [9]. At old age, only the importance and intensity
of individual needs change, as they vary in different periods of life.
As ageing progresses, it becomes more and more difficult to meet the need for recognition (prestige, usefulness). The feeling of dissatisfaction is getting stronger
and retirement, change of position and social roles or
weakening of family ties are not conducive to fulfilment.
The need for belonging is also differently realized in
this period. It is most often met by participating in small
social groups, such as family or organizations. Being
a member of any group gives a person a sense of self-worth, sense of life, recognition, usefulness. This need
also creates situations that require taking actions [10].
With age, psychosocial needs (primarily safety and
emotional support, acceptance, affection and love) and
the need for material fulfilment become stronger, and at
old age - the need for care given from other people and
institutions.
At the old age, special attention is paid to the need for
social usefulness, acceptance and emotional bonds. These needs at the old age are identified with the meaning of
life [10]. An old person wants to be needed, appreciated,
treated like a partner. Satisfying these needs is a prospect
of a better, more dignified life.
Hence in gerontology more and more emphasis is
put on the need for adapted existence, which is the result of the majority of human needs of the elderly. It is
met when there is a balance between the environment of
human life and its psyche (sense of well-being) [11]. A
condition for achieving such well-being is the acceptance of the stage of life which is adulthood but also one’s
own external and internal activity, satisfactory relationships with people, willingness to leave a good mark. Local community day centres in the local environment fit
into this idea.
In Poland, as well as in other European countries, an
important social issue is to help the disabled with mental
disorders. In accordance with this idea, since 1995 there
have been changes in the approach to this group of people and support systems in the home environment have
been established. The Act of 19 August 1994 on mental
health protection, which has been in force since 1995,
has introduced a new social assistance institution - Local
Community Day Centres (LCDC).
The LCDC is an organizational unit of day social support kept and maintained by a public or non-public enti-
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ty. It can be used to support people with chronic mental
illness (type A) or intellectual disabilities (type B) and
(type C) people with different mental disabilities, among
others, the elderly with chronic mental disabilities with
an organic origin and diseases in the ageing process.
In our country a number of LCDC facilities have been
established for more than 20 years, and they have mainly
focused on persons qualified for type A and type B.
Due to ageing of society, it seems that the greatest needs in this area will exist for people with other mental
disorders related to age.
Taking into account the financing of treatment in our
country, in practice the only real chance of including this
age group in comprehensive therapy exists within the
framework of the LCDC, type C.
It is worth mentioning that at the local level there are
the best conditions for social integration and the activity of seniors, whereas simultaneous living in one’s own
home deprives the sense of institutionalization. In the
perspective of the next few years, there will be a further
need to expand the social infrastructure, i.e. all social
and health services for the elderly in their surroundings,
but also to stimulate social awareness. In ageing society,
it is a challenge to create such local communities where
seniors will be an integral part thereof, and as Błędowski [8] says: “social policy towards old people cannot be
solely a policy of helping old people but it should be a
policy of helping people, organizing their lives”.
Nowadays, more and more suggestions are put forward about the need to include the elderly and their
environment in the local community system, as well as
their daily activities as part of leisure time - to ensure
health and well-being and to implement a variety of life
passions. In many countries, such therapy programs are
developed and implemented on a regular basis, primarily in the form of occupational therapy for the elderly
(e.g. Sweden, USA) [11]. The potential of this form of
improvement is enormous. The widely understood occupational therapy not only improves physical fitness, but
it also can positively influence the social, cognitive and
emotional functioning of the elderly.

Occupational therapy
Occupational therapy is a commonly used method of
improving people who are affected by different functional limitations. The term is derived from the Greek words
“ergon” (work) and “therapeia” (treatment). The translation of these words often gives an imprecise image of the
subject matter and treats occupational therapy as vocational therapy. At the beginning when occupational therapy
was developed, it was considered “treatment by work” in
GERONTOLOGIA POLSKA, 2018, 1
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various types of workshops created mainly in psychiatric
units. Today, its content is fundamentally different.
The goal of occupational therapy is to achieve the maximum level of functional capacity of patients/clients,
and the optimum quality of their lives. It is believed that
in occupational therapy the focus is on the client-centred
approach, which assumes the patient’s participation in
making decisions about what the patient wants to do and
what activities the patient needs. The client, patient, participant is considered part of the context of his family,
friends, culture and economic stratification [12].
Occupational therapy is a multi-directional approach
based on using the potential in every human being derived from the natural vitality of organism that has long
been suppressed by acquired age-related or disease-related disability. The purpose of occupational therapy is to
re-teach a person such skills that will enable it to accept
itself, but also to be satisfied with the activities it performs and to have the desire to acquire new ones in order
to be more efficient despite existing disabilities. The idea
mainly concerns the ability to deal with daily activities
and life situations. Many researchers postulate setting up
occupational therapy to daily activities and situations that
are important to patients [13]. The authors have shown
that social and productive activity, as well as physical activity, decrease mortality in older age. Activity improves
survivability not only due to its motor movement effects
but also psychosocial effects. What is more, it reduces
dependence on others in daily activities, which is the only
or one of the key frailty factors of the elderly [14,15].
Occupational therapy begins with a functional diagnosis. Based on this diagnosis, an occupational therapist
prepares a short- and long-term occupational therapy
plan. During the course of the occupational therapy, the
occupational therapist re-assesses the patient’s/client’s
functional status. It is optimal when the assessment is
conducted by an interdisciplinary team, i.e. therapists,
psychologists, pedagogists, physiotherapists. They assess the effectiveness of interventions and the possibilities of continuing, changing or ending the therapy. Completion of the occupational therapy process is justified
only if the patient’s/client’s functional status has not improved within three months.
Before starting the therapy, it is necessary to set goals
and plans for the occupational therapy for each patient/
client. When setting them, it is necessary to take into
account the opinions of patients and their priorities, as
well as their families’ attitudes. This improves motivation and the patient’s motivation has a great impact on
achieving the goals of occupational therapy. If the therapist does not take into account the patient’s views and
opinions, there is a high risk of losing its trust, and thus
GERONTOLOGIA POLSKA, 2018, 1

there is a negative impact on future cooperation. If the
patient has priorities for therapeutic goals and plans that
differ from the therapist’s opinion, the therapist must devote enough time to explain and determine their relevance and legitimacy to ensure a specific goal. Cooperation
with family is essential as well.

Selected areas the occupational therapist’s
activity, especially important for seniors.
Occupational therapy focused on self-dependence.
The level of self-dependence is determined by the ability
to perform daily activities. In the field of self-dependence, the occupational therapist assesses the patient’s ability to perform daily activities (ADL - activities of daily
living) that are crucial to live, and works on the possibilities of performing them. These activities can be divided
into “basic activities”, which include dressing, undressing, washing, eating and drinking, toilet use, etc., and
on “extra activities” sometimes performed by a different
person, even for functionally-competent persons: laundry, shopping, cleaning, etc. [16].
The ability to perform daily activities by an older person is often reduced and has many negative consequences. Hence the self-dependence therapy is considered to
be one of the priority areas for a therapist.
Occupational therapy focused on motivation. Motivation of the elderly is a very important factor because
it is not possible to achieve the goal without it. If the patient/client does not want to improve its functional condition, the therapist, after a thorough and detailed review
of the history of the disease, should find such an activity
that the patient would be able to perform in the future,
and may or likes to perform in the present. The occupational therapist must positively motivate the patient so
that he or she can perform certain activities. It turns out
that motivation changes in a positive way when the patient performs activities that produce some positive emotions. The therapy should be planned with a given person and in the course of it the patient should be as motivated as possible. In order for the activity to be repeated
many times it must be significant to the person and each
person, with the therapist’s help, should have the possibility [17] to find a therapy that matches its needs and
find a way to perform it.
Therapy focused on deficiency of functions. The occupational therapy focused on motor skills is closely related to occupational therapy focused on self-dependence. The therapy can be focused on specific activities that
is a problem for the patient/client, i.e. which is associated with a limited scope of certain activities. The therapist selects specific interventions, for example, such that
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improve hand functions to achieve the optimum level of
activity and functioning [18]. Occupational therapy focused on cognitive functions. Cognitive functions influence the level of daily activities. Functional diagnostics
of cognitive functions is performed by a psychologist.
Cognitive functions include memory, attention, visual-spatial abilities, linguistic skills, thinking, reading and
writing, and speaking. More often, the elderly show distracted attention. The elderly often experience cognitive
deficits. Age is also a factor in the development of dementia. The cognitive therapy is based on the fact that
the occupational therapist uses training, exercises and
compensation, as well as various aids and devices. Cognitive functions can be practised by performing a variety of tasks, such as memorizing of new material in
a practical form. Short-term memory can be used, for
example, to memorize images, words and numbers.
Cognitive functions are practised comprehensively as
part of everyday activities. An example is cooking - the
patient should be able to remember the recipe and how
to use the ingredients. Verbal and non-verbal work helps
to remember when recalling various logical relationships
or ideas related to things and objects that the patient
has to remember. To compensate for impaired cognitive functions, the occupational therapist uses a variety of
commonly used tools such as keeping a record, using a
pencil and paper, information and memory boards, graphs, computer programs, and more [19-21].
Occupational therapy focused on a daily program.
Every person should have a sense of self-realization. If
it has none, then the quality of life is limited, leading to
feelings of dissatisfaction and depression. Sufficient activities in free time contribute to a sense of positive fulfilment. Therefore, this mentioned area is important and the
occupational therapist must take it into account in practice. Free time activities can gradually become the basis
for a long-term occupational therapy plan. The occupational therapist must be able to identify patients’ favourite activities not only at a given moment but also that way
before the disease, and to find ways to enable the disabled to continue doing them through interviews, standardized questionnaires or observation during therapy.
The occupational therapist leads the above-mentioned
therapies in different ways. This can be done using, for
example, art therapy, which is a kind of psychotherapy that expresses emotions through creative activities
and can be realized by drawing, painting, carving, plasticine or clay modelling, colouring, collage making.
[23,24]. It is often conducted in groups, allowing for a
non-verbal expression of emotions by colours, forms
or shapes. It allows deciding on the choice of material,
theme of work, which gives a certain sense of indepen-
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dence. Active creation supports motor movement and
manual abilities, as well as space-construction praxia. It
also stimulates creative thinking and promotes social interactions. The above-described therapy model concerns,
among others, people with mild or moderate cognitive
disorders that affect the elderly. This therapy can also
be used in patients with deeper deficits to colour images.
In some patients, especially with a high degree of motor impairment, attention and concentration deficits, the
use of art therapy may be difficult and have the opposite
effects. Therefore, the role of a qualified therapist who
will match activities to the level of a given deficit is very
important [22,23].
Music therapy. It involves the use of music or its
components to obtain therapeutic effects. It offers many
possibilities such as singing, playing instruments, clapping to rhythm or tapping, and thus it engages older people at various cognitive levels and with many deficits.
This therapy can be carried out in therapeutic groups and
consist in playing popular songs from the patients’ youth
(or religious songs), singing together, dancing or even
clapping to the beat of music. Positive effects of music
therapy on mood, emotional state, behavioural disturbances (sedative effects), and social interactions have
been observed [24,25].
Sociotherapy. (Latin: socius - companion) aims to include the elderly in social life and, above all, to improve
the functioning of the social group. Sociotherapy includes both the influence on a given person and organization of a friendly, “therapeutic” social environment.
Significant goals of sociotherapy should include the
ability to abreact, develop self-esteem and identity, perform specific social roles, develop social skills (assertiveness, communication, relationship management, problem-solving), gain experience in identifying and exposing one’s strengths, use the group’s support, deepen the
knowledge about oneself and the other person, which
translates into more effective functioning in interpersonal relationships [26].
Another type of therapy is reminiscence therapy. It
involves recalling experiences from the past with various
stimuli such as old photographs, important events, old-fashioned objects, films, recordings from the youthful
days. It is important to reach the best kept memories by
avoiding negative emotions, and skilfully encourage older people to share their experiences and discuss them
together. Apart from interacting with cognitive processes, this therapy also affects the mood, so try to invoke
positive, joyful memories and avoid those unpleasant
ones. It improves the ability of communication, both
verbal and non-verbal [27].
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Kinesiotherapy, which is physical therapy is carried
out by physiotherapists. Physical activity is a very important treatment that prevents sudden chronic diseases.
It can also be treated as a basic treatment to limit the use
of other, more expensive ones [28]. Systematic physical
activity - if it does not overload the system - contributes
to an increase in fitness and shape, increasing exercise tolerance and fatigue resistance [18]. It may be beneficial
for people who have a sedentary lifestyle to increase their
physical activity during basic daily activities (ADL) [29].
This therapy concept is defined as a functional physical
activity. It includes such activities as walking, ascending
and descending stairs, or working in the garden. The
patient’s age cannot be a barrier to rehabilitation. Anyone, regardless of age and gender, should participate in
regular physical exercises. Different forms of physical
activity among the elderly, such as the Community Health Activities Model Program for Seniors (CHAMPS
II), are the key strategy for reducing the effects of ageing
of populations. This strategy includes measures leading
to bringing backs the patient’s autonomy and efficiency,
and to improve the quality of life [30].
Physical therapy caters for the need for competition,
emotional release, recovery, relaxation, and rivalry. Before taking a new form of therapy, it is important to take
into account the patient’s state of health, particularly if it
is a senior participant, his or her lifestyle, level of physical activity and personality traits. Of course, the occupational therapist has many other therapies that can be
adapted to the elderly. In centres that provide support
mainly to the elderly, occupational therapy classes are
sometimes difficult to distinguish from other methods of
activating older people. Occupational therapy can also
help to minimize the consequences of dementia that can
develop in this group of patients.

zation (WHO) presented the most comprehensive definition of this term. Active ageing aims to improve the
quality of life for the elderly by increasing the chances
of improving health but also by participating in different
spheres of life. For the patient, the goal of the rehabilitation is mainly the possibility of the longest self-dependent life possible, and therefore independence of third
parties.
Especially occupational therapy - thanks to its diversity - plays a significant role in this aspect. Its measurable
effects can be seen almost immediately. Experiencing
new situations and participating in various social activities changes the image of the participants’ world, gives
them the opportunity to build relationships, acquire new
social skills, and through properly targeted activity it improves physical fitness or allows remembering forgotten
skills.
It is important to realize that patients’ abilities are not
necessary to conduct the therapy because the relationship between the participant and the activity is the most
important [12].
The conducted therapy uses the process of creation to
raise the mental, emotional and motor levels in everyone, also in the elderly. It helps to treat anxiety, depression, affective disorders, addictions, problems in family
and social relationships, as well as somatic diseases. It
also contributes to the growth of self-esteem, self-reliance, openness and creative inventiveness. It also has a positive effect on cognitive functions and memorization, it
is a contributor to feeling the joy of collaboration. As a
consequence, it improves the quality of life.
It should be remembered that at every stage of life its
quality should be as good as possible, and its absence
should accelerate the inevitable ageing process.

Conclusions
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Kompensacyjna aktywnoœć mózgu osób starszych
Compensatory brain activity in older adults
Ludmiła Zając-Lamparska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Psychologii

Streszczenie
W procesie starzenia się dochodzi do osłabienia funkcjonowania poznawczego, co jest związane ze zmianami, jakie wraz
z wiekiem zachodzą w mózgu. Badania neuroobrazowe wskazują, że u osób starszych niektóre obszary mózgu wykazują
aktywność obniżoną w porównaniu do ludzi młodych podczas wykonywania tych samych zadań poznawczych. Jednak
równolegle istnieją badania dowodzące prawidłowości przeciwnej: wzmożonego lub dodatkowego zaangażowania mózgu
osób starszych. Aktywność tę interpretuje się jako kompensacyjną z uwagi na jej związek z wyższym poziomem funkcjonowania poznawczego. W artykule omówione zostały najczęściej identyfikowane w badaniach wzorce aktywności kompensacyjnej: PASA (ang. Posterior-Anterior Shift in Aging) i HAROLD (ang. Hemispheric Asymmetry Reduction in Older Adults), a także szersze ujęcia zjawiska kompensacyjnej aktywności mózgu osób starszych: hipoteza CRUNCH (ang.
Compensation-Related Utilization of Neural Circuits Hypothesis) oraz model STAC (ang. Scaffolding Theory of Aging and
Cognition). (Gerontol Pol 2018; 26; 54-58)
Słowa kluczowe: kompensacyjna aktywność mózgu, plastyczność neuropoznawcza, starzenie się, badania neuroobrazowe
Abstract
In the aging process there is observed a cognitive decline, what is related to the changes occuring in the aging brain. Neuroimaging studies suggest that in older adults some brain areas show reduced activity when compare to young adults performing the same cognitive tasks. However, there are also studies proved the opposite regularity: the increased or additional brain involvement in older adults. This activity is interpreted as a compensatory because of its association with higher
level of cognitive functioning. The article discusses the most frequently identified patterns of compensatory activity: PASA
(Posterior-Anterior Shift in Aging) and HAROLD (Hemispheric Asymmetry Reduction in Older Adults), as well a broader
views of the compensatory activity of aging brain phenomenon: CRUNCH hypothesis (Compensation-Related Utilization
of Neural Circuits Hypothesis) and STAC (Scaffolding Theory of Aging and Cognition). (Gerontol Pol 2018; 26; 54-58)
Key words: compensatory brain activity, neurocognitive plasticity, aging, neuroimaging studies

Wstęp
Procesowi starzenia się towarzyszy osłabienie wielu
funkcji poznawczych. Zjawisko to, które określa się jako
poznawcze starzenie się człowieka, jest dobrze udokumentowane [1,2]. Pogorszenie funkcjonowania poznawczego wiązane jest ze zmianami, jakie wraz z wiekiem
obserwuje się w objętości i aktywności mózgu [3,4].
Jednak oprócz badań wskazujących na obniżenie u osób
starszych aktywności mózgu towarzyszącej realizacji zadań poznawczych [3,5] istnieją dowody na zachodzenie
prawidłowości przeciwnej, tzn. wzmożonego lub dodatkowego zaangażowania mózgu osób starszych, któremu
przypisuje się rolę kompensacyjną [3,6].

Celem artykułu jest omówienie zjawiska kompensacyjnej aktywności mózgu osób starszych oraz przedstawienie najczęściej identyfikowanych w badaniach wzorców takiej aktywności.

Neuropoznawcze starzenie się
Zmiany, jakie występują w poznawczym starzeniu się
są różnie nasilone dla różnych funkcji poznawczych. Do
funkcji, dla których towarzyszące starzeniu się osłabienie jest największe i potwierdzone w wielu badaniach
należą: szybkość przetwarzania, szeroko pojęte funkcje wykonawcze, uwaga podzielna, pamięć operacyjna
i epizodyczna, rozumowanie abstrakcyjne, inteligencja
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płynna [1,2]. Z kolei zmiany dużo mniejsze lub rozpoczynające się znacznie później odnotowuje się dla pamięci semantycznej, wiedzy ogólnej, funkcji językowych (za wyjątkiem fluencji słownej, która związana
jest z funkcjami wykonawczymi i która pogarsza się
w procesie starzenia się), funkcji wzrokowo-przestrzennych (za wyjątkiem zdań konstrukcyjnych, wymagających połączenia elementów w całość) oraz inteligencji
skrystalizowanej [1,2].
Towarzyszące poznawczemu starzeniu się zmiany
na poziomie mózgu obejmują m.in.: ubytek neuronów
i spadek liczby połączeń synaptycznych oraz zmiany
morfologiczne neuronów [8,9], spadek objętości istoty szarej, szczególnie wyraźny dla kory przedczołowej
i ciemieniowej, hipokampa, jądra ogoniastego, móżdżku i ciała modzelowatego oraz deteriorację istoty białej,
przede wszystkim w okolicach czołowych [1,3,4,10],
a także zakłócenia w funkcjonowaniu układów neurotransmisyjnych, w tym dopaminergicznego, cholinergicznego i GABA-ergicznego [9,11].
Ponadto, badania neuroobrazowe (głównie fMRI
i PET) wskazują, że w u osób starszych niektóre obszary mózgu wykazują aktywność obniżoną w porównaniu
do aktywności obserwowanej u ludzi młodych podczas
wykonywania tych samych zadań poznawczych [5].
Przyśrodkowe okolice skroniowe i lewa kora przedczołowa okazały się mniej aktywne u osób starszych niż
u młodych podczas zadań angażujących pamięć [12,13].
Obniżoną aktywność zaobserwowano też w okolicach
wzrokowych dla wielu różnych zadań poznawczych
[3,5].

Zjawisko kompensacyjnego zaangażowania
mózgu osób starszych
Niezależnie od identyfikacji ubytków na poziomie poznawczym i neuronalnym przyjmuje się, że starzeniu się
towarzyszyć mogą procesy o charakterze pozytywnym,
pozwalające kompensować te ubytki lub adaptować się
do nich, na obu wskazanych poziomach [6].
Ogólnym pojęciem odnoszącym się do tego rodzaju
procesów jest pojęcie „plastyczności”, a dokładniej neuroplastyczności poznawczej (ang. cognitive neuroplasticity), czy plastyczności neuropoznawczej (ang. neurocognitive plasticity). Neuroplastyczność poznawcza jest
współcześnie rozumiana jako zjawisko zmian neuronalnych indukowanych przez brak spójności między aktualnymi możliwościami organizmu, a wymaganiami środowiska. Zmiany te manifestują się behawioralnie w postaci poprawy funkcjonowania poznawczego, a dokładniej:
(a) wyrównania ubytków spowodowanych obniżonymi
możliwościami organizmu (np. po urazie mózgu) lub (b)
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wzrostu poziomu funkcjonowania w odpowiedzi na oddziaływania środowiska (np. ćwiczenie w wykonywaniu
określonego zadania) [14].
Równolegle do wspomnianych wcześniej dowodów na obniżoną aktywność mózgu w okresie starości,
w wielu badaniach (prowadzonych z wykorzystaniem
fMRI i PET) wykazano zjawisko przeciwne, tj. zwiększoną aktywność mózgu części osób starszych w porównaniu do młodych, niekiedy dla tych samych obszarów,
które w innych badaniach przejawiały aktywność obniżoną. Dotyczy to przede wszystkim kory przedczołowej
[15,16]. Tę niespójność wyników badań można wyjaśnić
uwzględniając poziom wykonania zadań, dla których aktywność mózgu była oceniana. W badaniach, w których
mierzona była aktywność kory przedczołowej towarzysząca wykonywaniu zadania wymagającego inhibicji
wykazano obniżenie tej aktywności u osób starszych
w porównaniu do młodych, gdy brane pod uwagę były
wszystkie próby [17], natomiast jej zwiększenie, gdy
brano pod uwagę tylko próby wykonane poprawnie [18],
co pozwala wiązać większą aktywność kory przedczołowej z lepszym funkcjonowaniem poznawczym osób
starszych. W innych badaniach lepsze czasy reakcji podczas przywoływania informacji z pamięci uzyskiwały
te osoby starsze, które przejawiały większą aktywacją
grzbietowo-bocznej kory przedczołowej, choć u osób
młodszych zależność była odwrotna [19].
Z wielu badań wynika, że obserwowane u niektórych
osób starszych dodatkowe zaangażowanie określonych
okolic mózgu (czy ich zwiększona aktywność w porównaniu do tej obserwowanej u osób młodych) jest związane z lepszym poziomem wykonania zadań poznawczych, przez co uznawane jest za kompensacyjne wobec
negatywnych konsekwencji zmian zachodzących w starzejącym się mózgu [5,6].
Jest również możliwa dodatkowa aktywność neuronalna u osób starszych odzwierciedlająca raczej trudności z zaangażowaniem wyspecjalizowanych struktur
i mechanizmów, specyficznych dla danego procesu poznawczego. W związku z tym niektórzy autorzy dokonują rozróżnienia między dodatkowym zaangażowaniem
o charakterze kompensacyjnym (compensation), a wynikającym z dezorganizacji w funkcjonowaniu mózgu
„odróżnicowaniem” (dedifferentiation) [3], inni natomiast zakładają, że „odróżnicowanie” aktywności mózgowej może mieć trojakiego rodzaju charakter: neuropatologiczny, neutralny lub kompensacyjny [20].
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Wzorce kompensacyjnej aktywności mózgu
osób starszych
Najczęściej obserwowane dodatkowe zaangażowanie o charakterze kompensacyjnym, związane u osób
starszych z lepszym wykonaniem zadań poznawczych,
dotyczy: (1) kory przedczołowej generalnie lub tych jej
rejonów, które wykazują niską aktywność u osób młodych, (2) rejonów kory przedczołowej analogicznych do
tych aktywnych u osób młodych, lecz zlokalizowanych
w kontrlateralnej półkuli [3,6,15].
W relacji do wskazanych wyników badań najczęściej
opisywane są dwa wzorce kompensacyjnego zaangażowania mózgu charakterystyczne dla okresu starości:
PASA i HAROLD.
Wzorzec PASA (ang. Posterior-Anterior Shift in
Aging) zidentyfikowany został po raz pierwszy przez
Grady’ego w badaniach dotyczących przetwarzania
wzrokowego i polega na wzmożonej aktywności okolic
przedczołowych przy jednoczesnej redukcji aktywności
w okolicy potylicznej [21]. Zwiększona aktywność okolic przedczołowych ma tu pełnić funkcję kompensacyjną
względem deficytów przetwarzania sensorycznego [22].
Jednocześnie wzorzec PASA odnotowano w badaniach
dotyczących nie tylko procesów percepcyjnych, lecz
również w przypadku zadań angażujących uwagę, czy
pamięć operacyjną. Szerzej rozumiany mechanizm działania tego wzorca ma bowiem polegać na kompensacji
procesów bardziej automatycznych (jak procesy sensoryczne czy kodowanie) przez procesy w większym stopniu kontrolowane, oparte na strategiach i wewnętrznym
opracowaniu działania, wymagające zaangażowania
okolic przedczołowych [3].
Z kolei wzorzec HAROLD (ang. Hemispheric Asymmetry Reduction in Older Adults) odnosi się do redukcji
asymetrii półkulowej, tj. dodatkowego zaangażowania
obszarów kontrlateralnych w stosunku do tych, które
są aktywne podczas wykonywania określonego zadania
poznawczego u osób młodych [23]. Aktywność obszarów kontrlateralnych ma odzwierciedlać tendencję do
wykorzystywania alternatywnych zasobów przetwarzania, wobec deficytu zasobów zwyczajowo wykorzystywanych. Przy czym dodatkowe zaangażowanie dotyczy
tu okolic mózgu odpowiedzialnych za podobne funkcje,
jak te realizowane przez okolice przejawiające ubytki,
lecz o odmiennej lokalizacji (w przeciwległej półkuli).
Wzorzec HAROLD ujawnił się w badaniach dotyczących wielu funkcji poznawczych, jak: uwaga, procesy
kontroli i hamowania, pamięć operacyjna, semantyczna
i epizodyczna, czy funkcje językowe; przede wszystkim
dla kory przedczołowej, choć w nielicznych badaniach
również dla ciemieniowej i skroniowej [3,18,24,25].
GERONTOLOGIA POLSKA, 2018, 1

Występowanie wskazanych wzorców zostało
uwzględnione w bardziej ogólnej hipotezie CRUNCH
(ang. Compensation-Related Utilization of Neural Circuits Hypothesis) [26]. Zakłada ona, że wynikający ze
starzenia się spadek efektywności procesów poznawczych powoduje konieczność zaangażowania większych
zasobów neuronalnych dla osiągnięcia wyników zbliżonych do uzyskiwanych przez osoby młode, co przejawia się wzmożoną aktywnością specyficznych rejonów
mózgu osób starszych przede wszystkim kory przedczołowej. Podawane przez autorów hipotezy CRUNCH
wyjaśnienia dotyczące szczególnej roli kory przedczołowej odnoszą się do funkcji poznawczych, które są z nią
wiązane, tj. funkcji wykonawczych. Funkcje wykonawcze, takie jak hamowanie, przetwarzanie kontekstu, czy
zmiana reguły, generalnie mogą być angażowane adaptacyjnie, by sprostać wyzwaniom zmieniającego środowiska, dlatego też ich zaangażowanie może też stanowić
mechanizm adaptacji do własnego starzenia się. Ponadto
autorzy sugerują, że różnego rodzaju interwencje poznawcze, jak np. treningi poznawcze, ćwiczenia, stosowane w okresie starości, czy też wcześniej w ciągu życia, mogą zwiększyć dostępne zasoby i potencjał kompensacyjny danej osoby [26].
W najbardziej zgeneralizowany sposób zjawisko neuropoznawczego starzenia się, z uwzględnieniem zarówno zmian degeneracyjnych, jak i potencjalnych mechanizmów kompensacji, opisuje model STAC (ang. Scaffolding Theory of Aging and Cognition) [27,28]. Model
wyjaśnia różnice indywidualne w funkcjonowaniu poznawczym w okresie starości odwołując się do interakcji szerokiego spektrum negatywnych czynników związanych z procesem starzenia się mózgu, które dzieli na
strukturalne (np. malejąca grubość kory) i funkcjonalne
(np. gorsza komunikacja sieci nerwowych) z różnego
rodzaju czynnikami protekcyjnymi, które wspólnie składają się na „kompensacyjne wsparcie” (compensatory
scaffolding). Kompensacyjne wsparcie obejmuje procesy zachodzące w mózgu starzejących się osób, w tym
pojawianie się nowych wzorców aktywności, jak opisywane już zaangażowanie bilateralne (HAROLD) oraz
wzrost zaangażowania okolic przedczołowych (PASA,
CRUNCH), a także ciemieniowych [29,30]. Pojawianie
się tych wzorców jest traktowane jako forma „pozytywnej plastyczności” towarzyszącej procesowi starzenia się
[28]. Zgodnie z omawianym modelem na obecność neuronalnego „wsparcia kompensacyjnego” wpływać mogą
różnego rodzaju interwencje, jak: ćwiczenia, uczenie się
nowych rzeczy, zaangażowanie intelektualne lub społeczne, medytacja i wreszcie – trening funkcji poznawczych. Ponadto zrewidowana wersja modelu: STAC-r
[28] uwzględnia dodatkowo czynniki związane z prze-
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biegiem życia danej osoby, które mogą stanowić źródło
dodatkowych zasobów kompensacyjnych, co jednak nie
zmienia istoty modelu wraz z jego rdzennymi założeniami opisanymi wyżej.

Wnioski
Dla procesu starzenia się naturalnym jest występowanie osłabienia na poziomie poznawczym i neuronalnym.
Jednak rownolegle do zmian negatywnych, pojawiać się
mogą zmiany o charakterze kopmensacyjnym, umożliwiające adaptację do zaistniałych ubytków. Przykładem
takich zmian jest kompensacyjna aktywność mózgu, obserwowana u części osób starszych i związana z lepszym
funkcjonowaniem poznawczym. Analiza zidentyfikowanych w badaniach wzorców takiej aktywności prowadzi
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do uznania kory przedczołowej za obszar szczególnie
istotny dla kompensacji ubytków występujących w procesie starzenia się. Identyfikacja wzorców kompensacyjnej aktywności mózgu osób starszych rodzi szereg
dalszych pytań, m.in. o uwarunkowania obecności tych
wzorców u części osób starszych, o możliwość intencjonalnego indukowania wystąpienia kompensacyjnej
aktywności mózgu, a także o istotę rozróżnienia między
dodatkową aktywnością o charakterze kompensacyjnym
i neuropatologicznym.
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Hipertonia ortostatyczna – łatwa do przeoczenia
i nadal o niejasnym znaczeniu
Orthostatic hypertonia – easy to overlook and still
with unclear meaning
Wojciech Ficek, Andrzej Lewandowicz
Klinika i Poliklinika Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory
Reicher w Warszawie

Streszczenie
Zaburzenia posturalnej autoregulacji ciśnienia tętniczego są częstym zjawiskiem typowym dla wieku podeszłego. Podłożem patofizjologicznym ortostatycznej niestabilności ciśnienia tętniczego krwi jest niewydolność układu autonomicznego,
nieadekwatne rozszerzenie trzewnego łożyska naczyniowego, hipowolemia lub jatrogenne działanie leków. Hipotonia ortostatyczna stanowi jedną z głównych przyczyn omdleń i upadków, zaliczanych do wielkich problemów geriatrycznych.
Z uwagi na ograniczony zakres badań, najmniej wiadomo o patofizjologii i klinicznym znaczeniu hipertonii ortostatycznej.
Jej główną przyczynę upatruje się w nadreaktywności sympatykomimetycznej, zwłaszcza nadmiernej aktywacji alfa-adrenergicznej. Hipertonii ortostatycznej często towarzyszą inne zaburzenia autonomicznej regulacji ciśnienia, jak nadmierny
spadek ciśnienia krwi podczas snu lub nadmierny wzrost w godzinach rannych. Część dostępnych badań wskazuje na związek hipertonii ortostatycznej ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Paradoksalnie jednak w przypadku pacjentów z cukrzycą typu 2, hipertoniczna rozkurczowa reakcja ortostatyczna może wiązać się z mniejszym ryzykiem sercowo-naczyniowym niż hipotonia ortostatyczna. Niemniej jednak niektóre badania retrospektywne podważają z kolei związek
hipertonii ortostatycznej ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. W świetle wzajemnie sprzecznych doniesień konieczne wydaje się pogłębione poznanie przyczyn i konsekwencji klinicznych hipertonii ortostatycznej w wieku podeszłym.
(Gerontol Pol 2018; 26; 59-63)
Słowa kluczowe: hipertonia ortostatyczna, hipertonia posturalna

Abstract
The postural autoregulation disorders of blood pressure are a phenomenon typical for the old age. The pathophysiological basis of orthostatic instability of blood pressure involves autonomic failure, inadequate vasodilatation, hypovolemia
or iatrogenic effects of drugs. Orthostatic hypotension is one of the leading causes of syncope and falls, which are some
of the geriatric giants. Due to the research being rather limited, the pathophysiology and clinical relevance of orthostatic
hypertension is the least known. Its main cause is believed to be sympathomimetic hyperresponsiveness, especially alpha-adrenergic overactivation. Orthostatic hypertension is often accompanied by other disorders of autonomic blood pressure
regulation, such as an excessive drop in blood pressure during sleep or an excessive morning surge. Some of the available
studies indicate an association of orthostatic hypertension and an increased risk of cardiovascular diseases. Paradoxically, however, in patients with type 2 diabetes, orthostatic diastolic hypertension may be associated with a lower cardiovascular risk than orthostatic hypotension. Nevertheless, some retrospective studies contest the relationship between
orthostatic hypertension and an increased cardiovascular risk. In the light of mutually contradictory reports, it seems necessary to extend the knowledge about causes and consequences of clinical orthostatic hypertension in the elderly patients.
(Gerontol Pol 2018; 26; 59-63)
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Wstęp
Nadciśnienie tętnicze jako jedna z najczęstszych chorób cywilizacyjnych, dotykająca w Polsce ponad 8,6
mln osób, stanowi główny problem epidemiologiczny
związany ze zwiększonym ryzykiem i powikłaniami
sercowo-naczyniowymi [1,2]. Częstość występowania
tej choroby wzrasta z wiekiem. Według badania Polsenior nadciśnienie tętnicze występuje u 76,1% starszych
Polaków, częściej u kobiet niż u mężczyzn (78,5% vs.
72,2%). Choroba dotyczy aż 82,4% kobiet i 75,3% mężczyzn w przedziale wiekowym 70-74 [3,4]. Nadciśnienie tętnicze wiąże się ze szczególnymi postaciami zaburzeń, jak zaburzenia posturalnej autoregulacji ciśnienia tętniczego. W ciągu doby około dwie trzecie czasu
przypada na okres aktywności i w tym okresie czasu
wielokrotnie zmieniana jest pozycja ciała pomiędzy leżącą, siedzącą lub stojącą. Zmiana dystrybucji krwi spowodowana pionizacją skutkuje pobudzeniem układu baroreceptorów, co z kolei prowadzi do aktywacji układu
współczulnego, hamowania układu przywspółczulnego
oraz modulacji hormonalnej. Podczas zmian pozycji
ciała, w warunkach prawidłowych wspomniane mechanizmy autoregulacyjne dopuszczają jedynie niewielkie
wahania wartości ciśnienia tętniczego krwi [5]. Dysfunkcja mechanizmów autoregulacji zapewniających
posturalną stabilizację ciśnienia tętniczego prowadzi do
hipotonii ortostatycznej lub rzadziej opisywanego zjawiska hipertonii ortostatycznej.
Zarówno częstość występowania hipotonii ortostatycznej w grupie pacjentów 65+, ocenianej w teście pionizacyjnym głównie pod kątem oceny ryzyka upadków,
jak i częstość występowania hipertonii ortostatycznej są
do siebie zbliżone i wynoszą odpowiednio 5-30% dla hipotonii [6,7] oraz 11-28% dla hipertonii [8,9]. Znaczne
różnice w częstości występowania określonej reakcji są
związane z wieloma czynnikami, m.in. przedziałem wiekowym badanej populacji, jej strukturą (pacjenci bez lub
wielochorobowością i nadciśnieniem tętniczym) wpływem stosowanych leków.
W przypadku hipertonii ortostatycznej duże rozbieżności wynikają również z faktu braku jednoznacznie
przyjętych do chwili obecnej kryteriów diagnostycznych, jak to ma miejsce w przypadku hipotonii ortostatycznej, a w przeprowadzonych badaniach przyjęte kryteria różnią się między sobą. Przez analogię do hipotonii ortostatycznej jako kryterium rozpoznania hipertonii
posturalnej przyjmuje się wzrost skurczowego ciśnienia
tętniczego o co najmniej 20 mmHg [10,11]. W niektórych pracach przyjęto jednak wartość wzrostu wynoszącą 10 mmHg [12], a nawet jedynie 5 mmHg [13].
Niezależne kryterium stanowi również wzrost skurczoGERONTOLOGIA POLSKA, 2018, 1

wego ciśnienia tętniczego powyżej 140 mmHg, jeżeli
przed pionizacją nie przekraczało ono tej wartości [14].
Również w zakresie ciśnienia rozkurczowego nadal istnieje brak porozumienia co do wartości referencyjnych.
W różnych badaniach stosowany jest termin „rozkurczowa hipertonia ortostatyczna”, definiowana jako
wzrost rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi o więcej niż 10 mmHg [15] lub powyżej wartości 90 mmHg,
jeśli wyjściowo przed pionizacją było ono niższe niż
90 mmHg [14].

Patomechanizmy hipertonii ortostatycznej
Patomechanizm hipertonii ortostatycznej nie jest
do końca poznany. Na pierwszy plan wysuwa się nadmierna aktywacja układu współczulnego z nieprawidłową aktywnością odruchową układu baroreceptorów
oraz nadmierną aktywnością alfa-adrenergiczną naczyń
krwionośnych. W wyniku pionizacji dochodzi do zmiany dystrybucji krwi zgodnie z siłami grawitacyjnymi.
Zaobserwowano jednak, że zastój żylny u pacjentów
z hipertonią ortostatyczną jest znacząco zwiększony
w porównaniu do grupy chorych z reakcją normotensyjną [16]. Przesunięcie pewnej objętości krwi do naczyń krwionośnych podbrzusza oraz kończyn dolnych,
spowodowane przyjęciem pozycji stojącej prowadzi do
spadku rzutu serca i przejściowego obniżenia systemowego ciśnienia tętniczego krwi. Obniżona w hipertonii
ortostatycznej wrażliwość baroreceptorów, zarówno
tętniczych (wysokociśnieniowych) oraz sercowo-płucnych (niskociśnieniowych) prowadzi poprzez ośrodek
naczynioruchowy w rdzeniu przedłużonym do nieadekwatnej, tj. nadmiernej, aktywacji współczulnej, przy
czym nadmierna aktywacja alfa-adrenergiczna skutkuje w głównej mierze skurczem mięśni gładkich naczyń
i przyczynia się do wystąpieniem zjawiska hipertonii
ortostatycznej. Z kolei nadaktywacja receptorów beta-adrenergicznych prowadzi do przyspieszenia akcji serca i wystąpienia posturalnej ortostatycznej tachykardii
(POTS – postural orthostatic tachycardia syndrome).
Należy zwrócić uwagę, że są to dwa odrębne mechanizmy. Posturalna tachykardia ortostatyczna nie jest główną przyczyną prowadzącą do hipertonii ortostatycznej,
co łatwo zaobserwować podczas pomiaru tętna w próbie
ortostatycznej. Znaczenie nadmiernej aktywności alfa-adrenergicznej w patogenezie opisywanego zjawiska
potwierdza fakt obniżenia ciśnienia tętniczego związanego z pionizacją w grupie pacjentów z hipertonią
ortostatyczną, stosujących leki z grupy alfa-blokerów
[17]. Oprócz niewydolności układu autonomicznego,
nieadekwatnego rozszerzenia trzewnego łożyska naczyniowego, istotne znaczenie w patofizjologii posturalnej

HIPERTONIA ORTOSTATYCZNA – ŁATWA DO PRZEOCZENIA I NADAL O NIEJASNYM ZNACZENIU

niestabilności ciśnienia tętniczego ma jatrogenne działanie leków hipotensyjnych, w tym diuretyków, beta-blokerów oraz leków rozszerzających naczynia krwionośne
jak nitraty [18].

Szczególne zaburzenia autoregulacji
ciśnienia tętniczego towarzyszące hipertonii
ortostatycznej
Warto podkreślić, że hipotonia ortostatyczna wiąże się
z zaburzeniami profilu dobowego ciśnienia. Prawidłowy profil dobowy ciśnienia tętniczego obejmuje fizjologiczny spadek wartości ciśnienia tętniczego podczas snu
(tzw. profil dipper). Zaburzenia dobowej autoregulacji
ciśnienia dotyczą nieprawidłowości rytmu dobowego
różnego typu. Należy do nich profil przejawiający brak
fizjologicznego spadku ciśnienia podczas snu określany
jako profil non dipper, profil z wzrostem ciśnienia tętniczego podczas snu (tzw. profil reverse dipper), oraz nieadekwatny, nadmierny poranny wzrost ciśnienia (tzw.
morning surge).
Zastosowana terminologia uwzględnia nasilenie zaburzeń i na przykład termin extreme dipper oznacza bardzo duży nocny spadek wartości ciśnienia tętniczego,
a extreme reverse dipper – bardzo duży wzrost ciśnienia
tętniczego podczas snu. Profil extreme dipper oraz morning surge wykazują związek z nadmierną aktywacją
alfa – adrenergiczną i występowaniem hipertonii ortostatycznej natomiast reverse dipper często współistnieje
z hipotonią ortostatyczną [12,19].

Znaczenie kliniczne
W przeciwieństwie do hipotonii ortostatycznej, w codziennej praktyce klinicznej hipertonia ortostatyczna
jest rozpoznawana rzadko, co z jednej strony mogłoby
świadczyć o małej częstości występowania zjawiska,
a z drugiej jego nierozpoznawalności. W istocie, w przypadku braku stwierdzenia hipotonii ortostatycznej w teście pionizacyjnym ukierunkowanym na diagnostykę
przyczyn omdleń i upadków w populacji geriatrycznej,
test ten zwykle uznaje się za ujemny także mimo obserwowanego ortostatycznego wzrostu ciśnienia tętniczego.
Wynika to z faktu, że dla tak nietypowej reakcji posturalnej, z reguły nie stosuje się odrębnej kategorii. Prowadzi to do przeoczenia hipertonii ortostatycznej i rzutuje
na statystyki jej występowalności. Stąd też znaczenie
kliniczne hipertonii ortostatycznej jest niedoceniane,
a jej patofizjologia dalej mało poznana. Liczba badań
na ten temat jest niewielka, niemniej aktualne prace sugerują jej związek z występowaniem wielu zaburzeń.
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Najczęściej wskazuje się na zwiększoną częstość występowania incydentów naczyniowo – mózgowych. Podobnie jak w przypadku hipotonii ortostatycznej, również
w przypadku hipertonii opisano związek z wystąpieniem
niemych udarów niedokrwiennych (ang. silent cerebral
infarct – SCI) mózgu oraz zawałów zatokowych (lakunarnych) (ang. lacunar cerebral infarct – LACI). Częstość opisanych incydentów mózgowych była znamiennie większa zarówno w grupie z hiper-, jak i hipotonią
ortostatyczną w porównaniu do pacjentów z posturalną
reakcją normotensyjną [8,20]. Na częstość incydentów
mózgowych mają również wpływ zaburzenia dobowego profilu ciśnienia tętniczego. W grupie pacjentów powyżej 60 r.ż. z nadciśnieniem tętniczym, z towarzyszącą hipertonią ortostatyczną współistniejącą z profilem
extreme dipper dobowej zmienności ciśnienia, nieme
udary mózgu stwierdzane w obrazowaniu MRI były niemal dwukrotnie częstsze niż w przypadku chorych z hipertonią ortostatyczną i prawidłowym profilem dobowym zmienności ciśnienia (53% vs. 29%) [8]. Również
w przypadku pacjentów ze współistniejącą hipertonią
ortostatyczną i porannym skokiem ciśnienia tętniczego
(morning surge) ujawniono zwiększoną częstość niemych udarów niedokrwiennych w porównaniu do grupy
z hipertonią ortostatyczną bez porannego skoku ciśnienia (70% vs. 48%). W grupie ze współistniejącą hipertonią ortostatyczną i porannym skokiem ciśnienia tętniczego obserwowano również większą częstość objawowych
udarów mózgu (19% vs. 7,3%) [21].
W badaniu Eguchii i wsp. częstość występowania
niemych udarów w grupie pacjentów z hipertonią ortostatyczną była większa niż w grupie z reakcją hipotoniczną (53,7% vs. 31%) [22]. Dodatkowo u pacjentów
z oboma typami reakcji posturalnych, w porównaniu
do grupy z normotensją ortostatyczną, zaobserwowano
zwiększenie stosunku BNP/ANP oraz cechy przerostu
lewej komory serca w zapisach elektrokardiograficznych
[8,22]. Stwierdzany w badaniu echokardiograficznym
przerost lewej komory mięśnia sercowego (LV mass
index), nie wykazywał istotnych różnic u pacjentów
z nadciśnieniem z trzema typami reakcji ortostatycznych, chociaż w grupie z reakcją hipotoniczną był nieznacznie częstszy [22]. W badaniu Matsubayashi i wsp.,
które obejmowało pacjentów w wieku powyżej 75 r.ż.
wykazano istotny związek pomiędzy występowaniem
zarówno hipo- jak i hipertonii ortostatycznej z deficytami poznawczymi stwierdzanymi w testach neuropsychologicznych oraz gorszym stanem funkcjonalnym
w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego
ocenianym skalą ADL (ang. Activity of Daily Living).
U chorych tych w badaniu MRI obserwowano bardziej
nasilone zmiany o charakterze leukoarajozy w porówGERONTOLOGIA POLSKA, 2018, 1
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naniu do grupy bez zmian autoregulacji ciśnienia tętniczego [10]. U pacjentów obciążonych cukrzycą typu 2,
w przypadku grupy przejawiającej ortostatyczną reakcję
hipertoniczną, obserwowano osłabienie czucia wibracji
w kończynach dolnych, co może wskazywać na związek opisywanego zjawiska z występowaniem neuropatii
cukrzycowej [23]. Z drugiej strony, dostępne badania
sugerują, że w przypadku pacjentów z cukrzycą typu 2,
hipertoniczna rozkurczowa reakcja ortostatyczna może
wiązać się z mniejszym ryzykiem sercowo-naczyniowym niż hipotonia ortostatyczna [24]. Wykazano również związek hipertonii ortostatycznej ze wzrostem
wskaźnika ACR (albumina/kreatynina w moczu), co
z kolei może tłumaczyć zwiększone ryzyko ujawnienia
się w przyszłości nadciśnienia tętniczego w grupie pacjentów normotensyjnych [9,25]. W badaniu uwzględniającym 972 pacjentów o średniej wieku 88 lat w ramach projektu PARTAGE (ang. Predictive Values of
Blood Pressure and Arterial Stiffness in Institutionalized
Very Aged Population) częstość występowania hipertensji ortostatycznej wynosiła 28% i była wyższa niż częstość występowania hipotonii ortostatycznej (16%) [26].
Obserwowano, że u pacjentów z hipotonią ortostatyczną
skurczowe ciśnienie tętnicze w pozycji siedzącej było
wyższe w porównaniu z pacjentami z normotensją lub
hipertensją ortostatyczną. Hipertonia ortostatyczna wiązała się z większą chorobowością i śmiertelnością na tle
sercowo-naczyniowym niż reakcja normotensyjna, także po uwzględnieniu korekty na wiek, płeć, skurczowe
ciśnienie tętnicze w pozycji siedzącej oraz obecności
chorób towarzyszących. W badaniu tym nie zaobserwowano jednak różnic między chorobowością i śmiertelnością pacjentów z ortostatyczną reakcją hipo- oraz reakcją hipertoniczną [26]. Niektóre badania retrospektywne

podważają natomiast związek hipertonii ortostatycznej
ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym [27].
Konieczne wydaje się pogłębione poznanie tego zjawiska. Zrozumienie patofizjologii skutkujące odpowiednią modyfikacją terapii powinno korzystnie wpłynąć na
ograniczenie konsekwencji klinicznych opisywanych
zaburzeń.

Podsumowanie
Zmniejszenie rezerw fizjologicznych charakteryzujące
pacjentów geriatrycznych wiąże się z różnorodnymi postaciami zaburzeń autonomicznej regulacji ciśnienia tętniczego. O ile diagnostyka nadciśnienia tętniczego przekłada się na prewencję zdarzeń sercowo-naczyniowych,
a poszukiwanie przyczyn częstych omdleń i upadków
intuicyjnie ukierunkowane jest na diagnostykę hipotonii
ortostatycznej, hipertonia ortostatyczna pozostaje zjawiskiem często nieklasyfikowanym i stąd nadal mało poznanym. Paradoksalny wzrost ciśnienia tętniczego krwi
podczas pionizacji, nawet jeśli nie prowadzi do nagłych
zespołów geriatrycznych jak upadki związane z hipotonią, nie powinien być lekceważony z uwagi na doniesienia dotyczące jego znaczenia klinicznego, w tym jako
zwiastuna rozwijającego się nadciśnienia tętniczego.
Zwrócenie uwagi na zjawisko hipertonii ortostatycznej
jest warunkiem do poszerzenia stanu wiedzy i weryfikacji postulowanego znaczenia tej atypowej reakcji posturalnej.
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Ocena siły mięœniowej ręki u osób w podeszłym wieku
– znaczenie badania
The assessment of hand grip strength in the elderly
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Streszczenie
Biologiczne starzenie się organizmu ludzkiego rozpoczyna się już od 30. roku życia i jest procesem wielowymiarowym
i długofalowym obejmującym pogarszanie się funkcji życiowych na wielu płaszczyznach: fizycznej, psychicznej a także socjalnej. Jednym z dominujących objawów starzenia jest postępująca utrata masy mięśniowej powodująca liczne zmiany
w całościowym funkcjonowaniu organizmu ludzkiego, a której konsekwencje zauważalne są najbardziej w podeszłym wieku, kiedy to u wielu osób obserwujemy znaczne upośledzenie sprawności fizycznej. W związku z wciąż postępującym zjawiskiem starzenia się populacji ludzkiej celowym jest poszukiwanie nie tylko czynników wpływających na zachowanie jak
najdłużej jak najlepszej kondycji psychofizycznej, ale również nieinwazyjnych metod oceny sprawności fizycznej. Pomiar
siły mięśniowej za pomocą dynamometru ręcznego jest prostą i przydatną metodą prognostycznej oceny stanu funkcjonalnego w szczególności u osób w wieku podeszłym. Światowe badania pokazują, że niska siła mięśniowa jest czynnikiem
predysponującym do przyspieszonego pogorszenia stanu funkcjonalnego i umysłowego osób starszych. Ogromne znaczenie
ma utrzymanie dobrej kondycji fizycznej w wieku średnim, będące czynnikiem protekcyjnym niepełnosprawności w okresie
starości i wpływającym na długość życia. W poniższej pracy przedstawiono kwerendę piśmiennictwa na temat podstaw
prawidłowego dokonywania pomiaru siły mięśniowej za pomocą dynamometru ręcznego, wykorzystując bazę danych PubMed/MEDLINE (publikacje od 1 stycznia 1994 do 1 kwietnia 2015). Jako kryteria wyszukiwania wprowadzono słowa kluczowe: handgrip strenght elderly (z pol. siła uścisku osób starszych), handgrip strenght centenarian (z pol. siła uścisku stulatków), handgrip strenght measurement (z pol. pomiar siły mięśniowej) oraz handgrip strenght functional state (z pol. siła
mięśniowa a stan funkcjonalny). Następnie wybrano do analizy 13 opracowań stanowiących zarówno prace oryginalne jak
i badania epidemiologiczne. Wnioski przemawiają za dużym prognostycznym znaczeniem badania pomiaru siły mięśniowej
za pomocą dynamometru ręcznego u osób starszych. (Gerontol Pol 2018; 26; 64-71)
Słowa kluczowe: starzenie się, mięśnie, sarkopenia, siła uścisku ręki, dynamometr ręczny
Abstract
Biological aging of the human body begins at the age of 30 and is a multi-dimensional and long-term process involving
a deterioration of vital functions on many levels: physical, psychological and social. One of the dominant signs of aging
is a progressive loss of muscle mass causing numerous changes in the overall functioning of the human body. Its consequences are most noticeable in the old age, when significant impairment in physical fitness is observed in many individuals.
With the ever progressive aging of the human population, it is advisable to seek not only for factors allowing to retain the
best psycho-physical condition, but also for non-invasive methods of assessing physical fitness. Measurement of muscle
strength using a handheld dynamometer is a simple and useful method for prognostic evaluation of the functional status,
especially in the elderly people. Global research shows that low muscle strength is a predisposing factor for accelerated
deterioration of functional and mental health of the elderly. Maintaining adequate physical fitness in the middle age is of
great importance, and may protect from disability in the old age as well as promote longevity. The following paper presents a literature review of using a handheld dynamometer. PubMed/MEDLINE database (publications 1 January 1994 to
1 April 2015) were used to search keywords: handgrip strength elderly, handgrip strength centenarians, handgrip strength
measurements and handgrip strength functional state. Next, 13 original works and epidemiological studies were selected.
Measurement of muscle strength using a handheld dynamometer in the elderly people seems to have high prognostic significance. (Gerontol Pol 2018; 26; 64-71)
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OCENA SIŁY MIĘŚNIOWEJ RĘKI U OSÓB W PODESZŁYM WIEKU - ZNACZENIE BADANIA

Wprowadzenie
Od około 30 roku życia obserwujemy rozpoczęcie powolnego procesu biologicznego starzenia się organizmu
ludzkiego i choć początkowo możemy nie dostrzegać
bezpośrednich zmian, stopniowo w sposób wielowymiarowy i długofalowy pogarsza się nasze funkcjonowanie w płaszczyznach: fizycznej, psychicznej a często
także socjalnej [1]. Postępująca utrata masy mięśniowej
prowadząca do licznych zmian w całościowym funkcjonowaniu organizmu ludzkiego, a której konsekwencje zauważalne są najbardziej w podeszłym wieku, kiedy to u wielu osób obserwujemy znaczne upośledzenie
sprawności fizycznej, jest jednym z dominujących objawów starości. Powolny zanik mięśni szkieletowych połączony z obniżeniem ich wytrzymałości, elastyczności
i w konsekwencji wydajności wpływa negatywnie na
sprawność fizyczną i może prowadzić do inwalidztwa
[2]. W ciągu ostatniej dekady nastąpił ogromny wzrost
zainteresowania problemem zespołu słabości, wskazują
na to m.in. dane dotyczące liczby ukazujących się publikacji na ten temat [3]. W związku z wciąż postępującym
zjawiskiem starzenia się populacji ludzkiej celowym jest
poszukiwanie nie tylko czynników wpływających na
zachowanie jak najdłużej jak najlepszej kondycji psychofizycznej, ale również nieinwazyjnych metod oceny
sprawności fizycznej. Beaudart i wsp. wykazali, iż badanie siły uścisku ręki jest najczęściej używaną metodą
oceny siły mięśniowej, którego wyniki mają zastosowanie w ocenie ryzyka rozwoju sarkopenii [4].

Definicja sarkopenii i skala problemu
Europejska Grupa Robocza ds. Sarkopenii u Osób
Starszych (ang. EWGSOP – The European Working
Group on Sarcopenia in Older People) rekomenduje
używanie pojęcia sarkopenia w przypadku, gdy obniżeniu masy mięśniowej towarzyszy upośledzenie ich
funkcji [5]. Częstość diagnozowanej sarkopenii u osób
pomiędzy 60. a 70. rokiem życia wynosi około 10%,
natomiast w grupie osób powyżej 80. roku życia dotyczy już około 50% osób. Szacuje się, iż problemem tym
może być dotkniętych nawet ponad 50 milionów ludzi na świecie [2]. Niestety nawet w przypadku podjęcia działań zapobiegawczych, dochodzi do stałej utraty
masy mięśniowej [6]. Tempo tego procesu określane jest
na 1-2% rocznie dla osób powyżej 50. roku życia. Poprzeczny przekrój mięśni szkieletowych osoby siedemdziesięcioletniej jest o 25-30% mniejszy w stosunku do
osób młodych, a siła mięśniowa niższa o około 30-40%
[7]. Sarkopenia uważana jest za przykład zespołu geriatrycznego, jednocześnie może stanowić składową tzw.
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zespołu słabości (ang. frailty), który przejawia się pogorszeniem ogólnej sprawności fizycznej, problemami
z utrzymywaniem równowagi, poruszaniem się, a także
gorszą wytrzymałością, niższą siłą mięśniową, zaburzeniami odporności i stanu odżywienia [8,9].

Utrata masy mięśniowej z wiekiem
Na proces utraty masy mięśniowej składa się wiele czynników, tj. uwarunkowania genetyczne, płeć
(predysponuje żeńska), rasa, nieprawidłowości w rozwoju osobniczym, starzenie się, tryb życia, zwyrodnienia
układu nerwowego i połączeń nerwowo-mięśniowych,
niedożywienie i zespół złego wchłaniania, niektóre leki,
zaburzenia endokrynne, stres antyoksydacyjny, zaburzenia gospodarki mikroelementami, a także nikotynizm,
alkoholizm i narkomania. Także choroby o podłożu zapalnym np. reumatoidalne zapalenie stawów, choroby
wpływające na zmiany w składzie ciała np. anoreksja,
choroby nowotworowe, AIDS, a także niewydolności
narządowe np. serca, płuc, wątroby, mózgu czy nerek,
którym towarzyszą zaburzenia metabolizmu w tkankach
wpływają na proces utraty masy mięśniowej [2]. Badania
wskazują, że utrata masy mięśniowej kojarzona jest z pogorszeniem stanu fizycznego, poznawczego i niepełnosprawnością. Istnieją doniesienia wskazujące na korelację obniżonej siły mięśniowej z szybszym pogorszeniem
stanu zdrowia i większym ryzykiem śmierci [10]. Sarkopenia przyczynia się do zwiększonego ryzyka upadków
i urazów, w konsekwencji prowadząc do niepełnosprawności i zależności od osób trzecich. Osoby dotknięte tym
problemem wymagają częstszych hospitalizacji, opieka
nad nimi stanowi duże obciążenie finansowe zarówno
dla rodzin, jak i budżetu państw [2]. Niepełnosprawność
to także ogromny problem w wymiarze psychicznym dla
chorego i jego opiekunów. Ważne z praktycznego punktu widzenia wydaje się pytanie, czy ocena siły mięśniowej może stanowić wskazówkę przydatną do oszacowania grupy osób zagrożonych utratą zdrowia.

Badanie siły mięśniowej
W ostatnio opublikowanym raporcie EWGSOP uznała
badanie siły mięśniowej za pomocą dynamometru ręcznego za wiarygodną i najprostszą w klinicznej praktyce
metodę oceny sarkopenii. Opracowany został algorytm
postępowania w celu identyfikacji osób dotkniętych sarkopenią. W przypadku badanych, którzy w teście prędkości chodu na odcinku 4 m uzyskają wynik poniżej 0,8
m/s zalecane jest wykonanie badania siły mięśniowej za
pomocą dynamometru ręcznego [5]. Niestety w praktyce
GERONTOLOGIA POLSKA, 2018, 1
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używane są dynamometry różnych producentów i wykorzystywane są odmienne protokoły pomiarowe, co może
być przyczyną potencjalnych błędów. Najczęściej opisywanym w literaturze dynamometrem wykorzystywanym
do pomiaru siły mięśniowej jest dynamometr Jamar,
dlatego też zostanie on scharakteryzowany w niniejszej pracy [11]. Dynamometr ten jest poręczny i mały,
ale stosunkowo ciężki. Wynik pomiaru odczytać można
zarówno w kg jak i w funtach. Skala opisana jest co 2
kg lub 5 funtów, a wynik można odczytać z dokładnością do 1 kg/2,5 funta. Do wykonania pomiaru potrzebna jest wyjściowa siła wynosząca co najmniej 3-4 funty,
co może być stosunkowo trudne do osiągnięcia u bardzo
słabych osób oraz obarczone większym ryzykiem błędu
przy tak niskiej sile. Jeżeli sprzęt ten używany jest często należy pamiętać o systematycznej jego kalibracji wykonywanej nie rzadziej niż raz w roku [11].

Protokół pomiarowy
Dynamometru Jamar można użyć w pięciu różnych
pozycjach. Odległość nieruchomej części dynamometru
do uchwytu wynosi odpowiednio dla pozycji: 1. do 3,5
cm, 2. do 4,8 cm, 3. do 6,1 cm, 4. do 7,4 cm, 5. do 8,7
cm [12].
Za najbardziej miarodajną i stałą uznaje się pozycję 2.,
jednak dobór ustawienia powinien być uwarunkowany
rozmiarem ręki, gdyż dla małych rąk bardziej miarodajna będzie np. pozycja 1. [11]. Istotną sprawą jest również długość paznokci, która ma wpływ na otrzymywane
wyniki, przy paznokciach dłuższych niż 1 cm powyżej
koniuszka palca przy stosowaniu poz. 2. i dla paznokci
powyżej 0,5 cm dla pozycji 1. otrzymywano obniżone
pomiary [13].
W kwestii wyboru ręki dokonany przez Bohannona
przegląd literatury pokazuje, że w przypadku osób praworęcznych (prawa ręka dominująca) istnieje różnica
w wartościach mierzonych na prawej i lewej ręce, natomiast w przypadku osób leworęcznych (lewa ręka dominująca) różnice siły są niejednoznaczne [14].
Richards i wsp. badali różnice osiąganych wyników
w zależności od ułożenia przedramienia (w pozycji pośredniej, czyli naturalnej, w pronacji, w supinacji). Najlepsze wyniki były otrzymywane w przypadku ułożenia
ramienia w supinacji, a najniższe w pronacji [15].
Amerykańskie stowarzyszenie terapeutów ręki (ASHT
– The American Society of Hand Therapists) rekomenduje jako standardową: pozycję siedzącą, z ramionami
przywiedzionymi, naturalnie zrotowanymi, zachowany
kąt prosty w łokciu, przedramię ustawione naturalnie,
nadgarstki w zgięciu między 0 a 30 stopni. Zgodnie
z zaleceniami ASHT należy dokonać trzykrotnego poGERONTOLOGIA POLSKA, 2018, 1

miaru siły danej ręki i wyciągnąć średnią [11], jednak
Coldham i wsp. wykazali, że wykonanie jednego pomiaru jest także miarodajne i mniej męczące dla badanego
[16].

Materiały i metody
Badania realizowano od kwietna do czerwca 2015 r.
Wyszukiwanie literatury przeprowadzono korzystając
z wyszukiwarki PubMed (National Library of Medicine,
National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed) jako źródła literatury
naukowej. Wyszukane publikacje obejmowały literaturę opublikowaną od 1 stycznia 1994 r. do 1 kwietnia
2015 r. Wszystkie zapytania formułowano w języku angielskim. W budowaniu zapytań korzystano wyłącznie
z opcji wyszukiwania zaawansowanego (ang. advanced
search). Analizę literatury przeprowadzono dwustopniowo. W pierwszym etapie, literaturę weryfikowano
na podstawie daty publikacji i słów kluczowych: handgrip strenght elderly (z pol. siła uścisku osób starszych),
handgrip strenght centenarian (z pol. siła uścisku stulatków), handgrip strenght measurement (z pol. pomiar
siły uścisku) oraz handgrip strenght functional state (z
pol. siła uścisku a stan funkcjonalny) występujących
w dowolnym miejscu artykułu. Etap drugi poszukiwania literatury opierał się na analizie czasopism, w których opublikowano artykuły znalezione podczas etapu
1, ponieważ obszar poszukiwań zawężano do publikacji
o najsilniejszym współczynniku odziaływania, tzw. Impact Factor (w polskim tłumaczeniu czynnik wpływu lub
miara oddziaływania).

Wyniki
W bazie PubMed znajduje się ponad 2.082 publikacji
dotyczących problematyki oceny siły mięśniowej opublikowanych od 1 stycznia 1994 do 1 kwietnia 2015.
W etapie 1 w zależności od użytych kombinacji słów
kluczowych wyszukiwania publikacji w bazie PubMed,
liczba odnalezionych rekordów wahała się między 32
a 1279. W zdecydowanej większości wymienione prace
to prace oryginalne (95%), nieliczne przeglądy literatury
(5%) wszystkie napisane w języku angielskim (100%).
W etapie 2 kontynuowano wyszukiwanie literatury na
temat podstaw prawidłowego dokonywania pomiaru
siły mięśniowej za pomocą dynamometru ręcznego jako
prognostycznego narzędzia sarkopenii, zawężając je do
13 artykułów, o najsilniejszym współczynniku odziaływania (z ang. Impact Factor), które określały kryteria ni-
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skiej siły mięśniowej oraz obejmowały prace epidemiologiczne dotyczące siły uścisku ręki.

kobiety:

Wnioski
W ocenie sarkopenii za główne rekomendacje uznano
raport EWGSOP z 2010 roku, w którym podkreślono
konieczność pilnego podjęcia badań na skalę światową
w celu szczegółowego określenia wartości referencyjnych dla populacji Europejskiej poszczególnych parametrów przydatnych w diagnostyce sarkopenii, w tym
wartości siły mięśniowej. Sarkopenię rozpoznaje się
u osób, które prezentują niską masę mięśniową i niską
siłę mięśniową lub niską sprawność fizyczną. Kryteria
zaproponowane przez EWGSOP opierają się na wynikach badania siły mięśniowej u tysiąca osób, przedstawionych przez Lauretani i wsp. [17] i rekomendują
punkty odcięcia dla niskiej siły mięśniowej dla kobiet
poniżej 20 kg, a dla mężczyzn poniżej 30 kg. EWGSOP podaje także możliwą interpretację pomiaru siły
mięśniowej w odniesieniu do wyliczonej wartości BMI
(tabela I), klasyfikację taką zaproponowała Fried i wsp.
bazując na otrzymanych wynikach analizy statystycznej
ponad 5 tysięcy kobiet i mężczyzn, w wieku 65 i więcej
lat [9].
Tabela I. Zależne od płci i wskaźnika BMI punkty odcięcia niskiej siły mięśniowej rekomendowane przez
EWGSOP [5]
Table I. Low muscle strength cut-off points according
to gender and BMI recommended by EWGSOP [5]
mężczyźni:
BMI ≤ 24

≤ 29 kg

BMI 24,1-28

≤ 30 kg

BMI > 28

≤ 32 kg
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BMI ≤ 23

≤ 17 kg

BMI 23,1–26

≤ 17,3 kg

BMI 26,1–29

≤ 18 kg

BMI > 29

≤ 21 kg

EWGSOP – Europejska Grupa Robocza ds. Sarkopenii u Osób Starszych
BMI – wskaźnik masy ciała

Alley i wsp. w opublikowanej niedawno analizie danych pochodzących z projektu finansowanego z Fundacji Narodowego Instytutu Zdrowia (ang. FNIH – Foundation for the National Institutes of Health „Sarcopenia
Project”), obejmującej wyniki badań przeprowadzonych
u prawie tysiąca mężczyzn i ponad tysiąca kobiet, zaproponowali następujący punkt odcięcia. Mężczyzn z wynikami siły w przedziale 26-32 kg zaklasyfikowano jako
średniosilnych, a poniżej 26 kg jako słabych, kobiety
z wynikami w przedziale 16-20 kg uznano za średniosilne, a poniżej 16 kg za słabe [18].
Na początku 2014 roku opublikowany został raport
badaczy azjatyckich AWGS (ang. Asian Working Group of Sarcopenia), w którym przyjęto podobne do europejskich kryteria definiowania sarkopenii, obejmujące rozpoznanie na podstawie zarówno badania chodu
na odcinku 6 m, jak i oceny siły uścisku ręki. Przyjęto
natomiast częściowo odmienne od europejskich punkty odcięcia, odpowiednio dla oceny prędkości chodu za
nieprawidłowy uznano wynik powyżej 0,8m/s, a dla siły
mięśniowej wartości poniżej 18 kg dla kobiet i 26 kg dla
mężczyzn [19].
Badacze z Wielkiej Brytanii poddali szczegółowej
analizie dane z 12 badań populacyjnych, przeprowadzonych na terenie kraju w celu ustalenia najlepszych wartości referencyjnych siły uścisku dla poszczególnych
grup wiekowych, a także określenia wpływów różnych
aspektów pomiarowych na otrzymywane wyniki. Zebrane wartości siły mięśniowej łącznie od prawie 50 tysięcy osób posłużyły do opracowania krzywej centylowej
dla przedziału wiekowego 4-90 lat. Zaobserwowano
trzy charakterystyczne okresy tj. czas wzrostu wartości

Tabela II. Kryteria niskiej siły mięśniowej wg wybranych publikacji [9,17,18,20]
Table II. Criteria of low muscle strength according to chosen publications [9,17,18,20]
Autor

Rok publikacji

Liczba badanych

Fried i wsp.

2001

5317 osób

Lauretani i wsp.

2003

1030 osób

Wyniki
punkt odcięcia dla niskiej siły mięśniowej zależny od
wartości BMI
punkt odcięcia dla niskiej siły mięśniowej:
kobiety < 20 kg
mężczyźni < 30 kg
punkt odcięcia dla niskiej siły mięśniowej:

Alley i wsp.
Dodds i wsp.

2014
2014

9897 mężczyzn i 10950 kobiet

kobiety < 16 kg

49964 osób

mężczyźni < 26 kg
powyżej 80 r.ż. następuje spadek siły mięśniowej
u 23% mężczyzn i 27% kobiet
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siły mięśniowej do osiągnięcia szczytu (okres wczesnej dorosłości), czas stabilizacji wartości siły (wiek
dojrzały) i czas spadku wartości siły mięśniowej (późna dorosłość). Mężczyźni osiągali szczyt wartości siły
uścisku ręki tj. 51 kg między 29 a 39 rokiem życia, dla
kobiet natomiast najwyższa wartość tj. 31 kg przypadała
między 26 a 42 rokiem życia. Gwałtowny spadek siły
mięśniowej definiowany jako obniżenie wartości siły
uścisku o 2,5 odchylenia standardowego od wartości
szczytowej charakterystycznej dla płci następował wraz
z wiekiem i zaobserwowany został u 23% mężczyzn i 27
% kobiet powyżej 80. roku życia [20]. Zestawienie kryteriów punktów odcięcia dla niskiej siły mięśniowej zostało zawarte w tabeli II.

Znaczenie siły mięśniowej w prognostycznej
ocenie stanu funkcjonalnego
Kompleksowa ocena stanu funkcjonalnego organizmu
ma ogromne znaczenie w oszacowaniu potencjalnego
ryzyka pogorszenia stanu zdrowia. Literatura światowa
od wielu lat donosi, że pomiar siły mięśniowej za pomocą dynamometru ręcznego jest prostą i przydatną metodą
prognostycznej oceny stanu funkcjonalnego w szczególności u osób w wieku podeszłym [10,21,22]. Nadal
jednak metoda ta jest zbyt rzadko stosowana w praktyce
klinicznej [4].
Jednym z pierwszych doniesień ukazujących przydatność pomiaru siły mięśniowej było badanie przeprowadzone przez Klidijan i wsp. oceniające ryzyko powikłań
pooperacyjnych w grupie pacjentów, u których wykonano rozległą operację brzuszną. Wykazano, że spośród
zastosowanych standaryzowanych wskaźników antropometrycznych i biochemicznych oceniających stan
odżywienia najbardziej czułym parametrem przepowiadającym powikłania pooperacyjne był pomiar siły mięśniowej wykonany przy użyciu zwykłego dynamometru
ręcznego. W związku z tym uznano dynamometrię za
szybką, tanią i przydatną metodę skryningową w ocenie
niedożywienia, odpowiadającego za zwiększone ryzyko
powikłań pooperacyjnych [23]. Analiza doniesień piśmiennictwa światowego wskazuje, że najwięcej badań
poświęconych jest przydatności oceny siły mięśniowej
ręki w określeniu śmiertelności/przeżywalności Jednym
z najciekawszych badań był wieloletni, wieloetapowy
projekt obserwacji populacji amerykańskich i japońskich mężczyzn Honolulu – Badania nad Starzeniem
Azji (ang. HAAS – Honolulu – Asia Aging Study).
W niedługim czasie po zakończeniu II Wojny Światowej wyłoniono grupę mężczyzn pochodzenia japońskiego, mieszkających w Oachu, na Hawajach, urodzonych
w latach 1900-1919. W pierwszej części, w okresie mięGERONTOLOGIA POLSKA, 2018, 1

dzy 1965 a 1968 rokiem dokonano oceny parametrów
fizycznych, m.in. zmierzono maksymalną siłę uścisku
ręki u 8 tysięcy mężczyzn będących w wieku 45-68 lat,
którzy spełniali określone kryteria i wyrazili chęć udziału w wieloletnim projekcie. Kolejna część pomiarów
odbyła się trzy lata później i objęła prawie 7,5 tysiąca
uczestników badania. Ostatecznie do udziału w eksperymencie zakwalifikowano ponad 6 tysięcy mężczyzn
odznaczających się wyjściowo dobrym zdrowiem [24].
Między 1991 rokiem a 1993 dokonano szczegółowej
oceny sprawności badanych, którzy wtedy byli w wieku
między 71 a 93 lata. Okazało się, że do tego czasu ponad
2 tysiące uczestników zmarło, a do części osób nie udało
się dotrzeć, tak więc oceny sprawności dokonano u 3218
uczestników projektu. Po 25 latach trwania eksperymentu stwierdzono, iż u mężczyzn odznaczających się
wyższą siłą mięśniową w wieku średnim obserwuje się
niższe ryzyko wystąpienia niepełnosprawności w wieku
starszym. W związku z tym badacze sformułowali
wniosek, że posiadanie dobrej siły mięśniowej w wieku
dojrzałym ma działanie protekcyjne na stan sprawności
w okresie późnej starości [25]. W latach 1994-1996
dokonano kolejnej analizy badanej grupy i stwierdzono,
że łącznie do tego czasu zmarło 2900 uczestników
projektu. Udowodniono, że długoterminowe ryzyko
zgonu wiązało się z niska siłą uścisku ręki i było
niezależne od wyliczonych wartości wskaźnika masy
ciała (z ang. BMI – Body Mass Index). W konsekwencji uznano, iż istotną rolę w zachowaniu jak najdłużej
sprawności fizycznej, a także w zmniejszeniu ryzyka zachorowalności i śmiertelności odgrywa dobra kondycja
fizyczna w wieku średnim [24]. Ostatnie opublikowane
dane wyżej opisanego projektu przedstawiały statystykę
śmiertelności zweryfikowaną do końca czerwca 2009
roku – po ponad 44 latach trwania projektu. Oprócz
oceny siły mięśniowej na przestrzeni lat śledzono stylu
życia badanych mężczyzn i długość życia ich rodziców,
co miało na celu określenie czynników sprzyjających
długowieczności. Analiza pokazała, że odznaczanie się
wysoką siłą uścisku ręki w wieku średnim i posiadanie
długowiecznej matki może działać protekcyjnie na proces starzenia się, a w połączeniu ze zdrowym stylem życia prawdopodobnie przyczyniać się do długowieczności
[26]. Również Sasaki i wsp. po wieloletniej obserwacji
grupy 4912 Japończyków, u których między lipcem
1970 a czerwcem 1972 wykonano szereg testów, w tym
zmierzono siłę mięśniową ręki, a następnie do końca
1990 roku śledzono śmiertelność, stwierdzili, że dynamometria jest trafnym wskaźnikiem śmiertelności osób
w wieku dojrzałym i starszym, a dodatkowo wskazali na
protekcyjne działanie regularnego wysiłku fizycznego
dla zachowania zdrowia [27]. Na wartość siły uścisku
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ręki jako wskaźnika przeżywalności wskazują również
wyniki badań prowadzonych wśród starszych obywateli
Meksyku [28], Finlandii [29], USA [30], Wielkiej Brytanii [31,32] i Francji [33].
Dynamometria ma również znaczenie przy identyfikacji grupy osób zagrożonej pogorszeniem stanu zdrowia.
Wyniki pięcioletniej obserwacji prawie tysiąca niepełnosprawnych kobiet w wieku 65-101 lat potwierdzają powyższe stwierdzenie [34].
Podobnych obserwacji dokonali naukowcy prowadzący badania grupy 555 mieszkańców jednej z holenderskich miejscowości, w wieku 85 i więcej lat, którzy wykazali, iż niska siła uścisku ręki prognozuje przyspieszenie pogorszenia samodzielności funkcjonalnej określanej
w ramach skali ADL, a także sprawności intelektualnej
[10]. Na znaczenie wyników siły mięśniowej ręki w odniesieniu do funkcjonowania intelektualnego zwrócili
również uwagę badacze z USA [35]. Istnieją również
dowody wskazujące na to, że osłabienie siły ścisku ręki
wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera [36]. Niektórzy autorzy sugerują uznanie
badania siły mięśniowej ręki za uniwersalny wskaźnik
starzenia się [37].
W 2015 roku ukazały się wyniki badań naukowców
z Portugalii dotyczące związku między wartością siły
uścisku ręki pacjenta przy przyjęciu do szpitala, a szacunkowymi kosztami hospitalizacji. Wykazano, iż dynamometria jest tanim, nieinwazyjnym i prostym w wyko-
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naniu badaniem, które ma potencjał kliniczny przewidywania kosztów hospitalizacji [38].
Zestawienie wybranych wyników badań dotyczących
siły uścisku ręki opisanych powyżej przedstawia tabela III.

Podsumowanie
W obliczu zachodzących zmian w strukturze demograficznej społeczeństw poszukiwanie wszelkich
rozwiązań mogących przyczynić się do ochrony zdrowia i poprawy jakości życia, a tym samym powodujących pozytywne zmiany na płaszczyźnie ekonomicznej
państw, wymagają zainteresowania szerokiego kręgu
profesjonalistów. Istnieją wyraźne przesłanki naukowe
za zwracaniem większej uwagi na badania siły uścisku
ręki. Praca podjęta przez Krzymińską-Siemaszko dotycząca między innymi zastosowania dynamometrii
w prognostycznej ocenie stanu funkcjonalnego pokazuje, iż przyjęcie punktów odcięcia rekomendowanych
przez EWGSOP może wiązać się z przeszacowaniem
lub niedoszacowaniem częstości występowania sarkopenii w Polsce [39]. W obliczu obserwowanego dynamicznego wzrostu liczby starszych osób w strukturze
polskiego społeczeństwa wskazane byłoby opracowanie

Tabela III. Zestawienie badań dotyczących siły uścisku ręki [10,23,26,27,34-38]
Table III. List of studies assessing hand grip strength [10,23,26,27,34-38]
Autor

Rok publikacji

Liczba badanych

Klidijan i wsp.

1980

102 osoby

Rantanen i wsp.

2003

919 kobiet

Alfaro-Acha i wsp.

2006

2160 osoby

Buchman i wsp.

2007

877 osób

Sasaki i wsp.

2007

4912 osób

Taekema i wsp.

2010

555 osób

Rantanen i wsp.

2012

6089 mężczyzn

Koopman i wsp.

2014

915 osób

Guerra i wsp.

2015

637 osób

Czas trwania

Wyniki
niska siła mięśniowa koreluje ze
badanie jednorazowe zwiększonym ryzykiem powikłań
pooperacyjnych
niska
siła
uścisku ręki koreluje z ry5 lat
zykiem pogorszenia stanu zdrowia
wyjściowa niska siła mięśniowa
7 lat
koreluje z obniżeniem sprawności
intelektualnej
niska siła mięśniowa związana
5lat
jest ze zwiększonym ryzykiem
wystąpienia choroby Alzheimera
niska siła uścisku ręki związana
20 lat
jest ze zwiększoną śmiertelnością
niska siła uścisku ręki prognozuje
4 lata
pogorszenie sprawności funkcjonalnej i intelektualnej
niska siła uścisku ręki koreluje ze
44 lata
zwiększonym ryzykiem zgonu
badanie siły uścisku ręki może być
uznana za uniwersalny wskaźnik
3 lata
starzenia się
niska siła uścisku ręki koreluje ze
badanie jednorazowe wzrostem kosztów hospitalizacji
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wartości referencyjnych dla populacji Polski i zwiększenie tym samym użycia siły mięśniowej jako taniego i prostego narzędzia diagnostycznego.
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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.
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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).
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25. All abbreviations should be spelt out in full the first time they are used.
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