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„Za staroœæ nasz¹ i wasz¹! Rozmawiajmy o Konwencji 
o prawach osób starszych” 

– Akcja na miarê wyzwañ demograficznych

Anna Chabiera1, Beata Tokarz-Kamińska2

1 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespół ds. Równego Traktowania, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych 
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

2 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich 

Adres do korespondencji:  Anna Chabiera, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; Aleja Solidarności 77, 00-090  Warszawa  (+48 22) 551 77 00; 
 biurorzecznika@brpo.gov.pl

  Akademia Medycyny

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar 
z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypo-
koleniowej 29 kwietnia 2016 r. zaprasza do udziału we 
wspólnej akcji.

Na świecie ludzi starszych jest coraz więcej. To zjawi-
sko bez precedensu w historii ludzkości, dlatego musimy 
zwrócić na nie uwagę. Stoją przed nami nowe wyzwa-
nia dotyczące  m.in. usług opiekuńczych, transportu pu-
blicznego, rynku pracy czy systemów emerytalnych.

W 2012 roku na szczeblu Organizacji Narodów Zjed-
noczonych rozpoczęły się prace i dyskusje nad stworze-
niem Konwencji o prawach osób starszych, aktu praw-
nego, który daje szanse na wzmocnienie praw osób star-
szych i skuteczniejsze przeciwdziałanie różnym formom 
dyskryminacji ze względu na wiek.

Aby dokument ten powstał, konieczne jest szerokie 
poparcie dla tej inicjatywy wśród krajów członkowskich 
ONZ, także Polski.

Szczególnie istotne jest włączenie do dyskusji środo-
wiska osób starszych, organizacji obywatelskich, aby jak 
najlepiej rozpoznać sytuacje naruszeń praw seniorów, 
na które może odpowiedzieć Konwencja i aby zaanga-
żować się w jej współtworzenie. Bardzo ważny jest głos 
i zaangażowanie osób młodych, które wnoszą do dysku-
sji swoje spojrzenie i mogą działać na rzecz osób star-
szych i własnej, godnej starości.

Zmiany demograficzne powinny mobilizować do wy-
pracowywania nowych rozwiązań prawnych, gospo-
darczych i społecznych. Konieczne jest podejmowanie 
działań na różnych szczeblach

• lokalnym (tworząc rozwiązania przyjazne osobom 
starszym w miejscu ich zamieszkania),

• krajowym (tworząc systemowe ramy dla mierzenia 
się z nowymi wyzwaniami),

• międzynarodowym (wspierając ochronę godności 
i praw osób starszych).

Starzenie się jest zjawiskiem globalnym

Społeczeństwa się starzeją, bo rodzi się coraz mniej 
dzieci, a ludzie żyją coraz dłużej.

Dziś do najstarszych społeczeństw zaliczają się wyso-
korozwinięte kraje Europy Zachodniej i Japonia, jednak 
proces starzenia się będzie najbardziej nasilony w kra-
jach rozwijających się, gdzie – jak się zakłada – liczba 
osób starszych potroi się w ciągu 40 lat.

Szacuje się, że na całym świecie liczba osób w wieku 
powyżej 60 lat wzrośnie z ok. 600 milionów w 2000 r. 
do ponad 2 miliardów w roku 2050. W 2050 r. ponad 
80% osób starszych na całym świecie będzie żyło w kra-
jach rozwijających się. Jednocześnie, liczba osób sędzi-
wych, powyżej 80 roku życia i starszych, w krajach roz-
winiętych osiągnie bezprecedensowy poziom. Oznacza 
to zwiększenie grupy osób, które będą narażone na dys-
kryminację oraz mogą zostać dotknięte wykluczeniem 
społecznym ze względu na wiek. Np. w Azji Wschod-
niej jedynie 26% osób w wieku produkcyjnym jest obję-
tych systemem emerytalnym, w Azji Południowej odse-
tek ten jest jeszcze mniejszy. Dla porównania, w Euro-
pie Zachodniej wynosi on 89,2%.

W Polsce w ciągu najbliższych 30 lat procesy starze-
nia także wyraźnie przyspieszą, przesuwając nas do gru-
py najstarszych europejskich społeczeństw. Prognozy 
Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu wskazu-
ją na wzrost liczby osób powyżej 60 lat z 22% w 2014 
roku, do ponad 40% w 2050 roku. Te wyraźne proce-
sy demograficzne leżą u podstaw rozpoczęcia prac nad 
nową Konwencją o prawach osób starszych.

Rośnie ryzyko dyskryminacji ze względu na 
wiek

Fakt, że żyjemy coraz dłużej, jest jednym z najwięk-
szych sukcesów ludzkości. Jednak wyzwaniem cały 



164 ANNA CHABIERA, BEATA TOKARZ-KAMIŃSKA

GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 3

czas pozostaje umożliwienie osobom starszym godne-
go i bezpiecznego przeżywania własnej starości. Osoby 
starsze w wielu codziennych sytuacjach (w urzędach, 
w szpitalu, w pracy, w przekazie medialnym) spotyka-
ją się z krzywdzącymi stereotypami odnoszącymi się 
do wieku (ageizm). Seniorzy postrzegani są często jako 
osoby niesprawne, problematyczne, za stare, aby inwe-
stować w ich leczenie czy edukację, wymagające opieki, 
brzydkie, uciążliwe, niechętne do uczenia się i aktualiza-
cji swych kompetencji.

Stereotypy i uprzedzenia wobec starości wpływają na 
zachowania i często prowadzą do dyskryminacji, czyli 
nierównego, gorszego traktowania ludzi – z powodu ich 
wieku. Fakt, że w wielu codziennych sytuacjach ludzie 
starsi są gorzej traktowani, mają utrudniony dostęp do 
ważnych dóbr i usług – w istotny sposób ogranicza ich 
szanse i możliwości rozwoju, decyduje o jakości ich ży-
cia. Dyskryminacja prowadzi także do niedostatecznego 
korzystania z cennych zasobów, jakie stanowią seniorzy.

Wraz z szybkim starzeniem się populacji częstość wy-
stępowania aktów dyskryminacji z uwagi na wiek nasila 
się. Szczególnego znaczenia nabiera więc zapewnienie 
skutecznych narzędzi reagowania w sytuacji naruszeń 
praw osób starszych, szczególne osób sędziwych, niesa-
modzielnych, które nie zawsze mogą samodzielnie za-
biegać o swoje prawa.

W jaki sposób łamane są prawa osób 
starszych?

Prawa osób starszych naruszane są na wiele różnych 
sposobów.
• Starszym kobietom i mężczyznom często odmawia 

się dostępu do usług (np. bankowych), miejsc pracy 
lub pozbawia szacunku z uwagi na ich wiek oraz inne 
czynniki, takie jak płeć lub niepełnosprawność.

• Starsi mężczyźni i kobiety poddawani są często prze-
mocy, w tym przemocy słownej, seksualnej, psycho-
logicznej i finansowej – nie tylko w placówkach opie-
kuńczych, ale także w środowisku domowym.

• Z uwagi na swój wiek osoby starsze mogą nie otrzy-
mywać odpowiedniej opieki zdrowotnej lub społecz-
nej.

• Przejawem dyskryminacji w obszarze opieki zdro-
wotnej jest np. brak systemowej opieki geriatrycznej, 
nieuwzględnianie w kontraktowaniu usług medycz-
nych odmienności i wyższych kosztów leczenia osób 
starszych, niedostateczna liczba geriatrów, brak przy-
gotowania kadry medycznej do pracy z ludźmi star-
szymi.

• Często dolegliwości starszych pacjentów są lekcewa-
żone, postrzegane przez lekarzy jako nieuniknione 

objawy starzenia się (wiek jako diagnoza), nawet jeśli 
można je leczyć. Także w dostępie do niektórych pro-
gramów profilaktycznych stosowane są ograniczenia 
wiekowe.

• Wiele starszych osób nie ma zabezpieczenia finanso-
wego w postaci emerytury i innych form zabezpiecze-
nia społecznego. Brak pewnego minimalnego docho-
du może wpędzić osoby starsze i ich rodziny w ubó-
stwo.

• Niekiedy osoby starsze uznawane są za „niezdolne” 
do pracy ze względu na swój wiek, a nie kwalifikacje. 
Starsi pracownicy są mniej chętnie wysyłani na szko-
lenia lub zmuszani do zaprzestania pracy ze względu 
na osiągnięty wiek emerytalny.

• W wielu częściach świata prawa dziedziczenia, za-
równo ustawowe, jak i zwyczajowe, odmawiają ko-
bietom w każdym wieku prawa do posiadania lub 
dziedziczenia majątku po zmarłym mężu.

Prace nad Konwencją mobilizują wszystkie kraje do 
analizy oraz przeciwdziałania dyskryminacji i łamania 
praw seniorów.

Po co nam Konwencja?

Potrzebujemy Konwencji o prawach osób starszych, 
ponieważ nie można akceptować ageizmu i dyskrymina-
cji ze względu na wiek.

Konwencja pomoże seniorom prowadzić godne, bez-
pieczne życie, jako równorzędnym członkom społeczeń-
stwa.

Warto podkreślić, że istniejące międzynarodowe i re-
gionalne rozwiązania, mające na celu ochronę praw 
człowieka, nie chronią praw osób starszych w sposób 
wystarczający. Powszechna Deklaracja Praw Człowie-
ka i międzynarodowe konwencje dotyczą wprawdzie 
wszystkich, niezależnie od wieku, nie uwzględniają jed-
nak specyficznych potrzeb osób starszych.

Istnieje szereg regionalnych konwencji, które chronią 
prawa osób starszych, ale nie czynią tego systematycz-
nie i kompleksowo. Potrzebne jest także przesunięcie 
akcentów z ochrony socjalnej osób starszych na ochronę 
praw człowieka, które zawierają prawo do godnego ży-
cia, prawo do decydowania o sobie i możliwie pełnego 
włączenia w życie społeczne. 

W różnych międzynarodowych dokumentach wy-
raźnie zostały sformułowane zobowiązania do ochrony 
praw osób starszych, przede wszystkim w Madryckim 
Międzynarodowym Planie Działań w Kwestii Starzenia 
(Madrid International Plan of Action on Ageing – MI-
PAA). Dokumenty te nie są jednak wiążące dla rządów, 
które mogą uwzględniać zawarte w nich zalecenia, ale 
nie są do tego prawnie zobowiązane.
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Konwencja, zwana także traktatem to tzw. 
twarde prawo

Gdy państwo członkowskie ONZ ratyfikuje konwen-
cję, staje się ona prawnie wiążąca. Oznacza to, że pań-
stwo członkowskie musi zharmonizować własne przepi-
sy z tym traktatem oraz wprowadzić polityki i programy 
mające na celu realizację różnych przepisów traktatu. 
Traktaty posiadają system monitoringu ich wdrożenia.

Państwa, które ratyfikowały traktat, regularnie składa-
ją sprawozdania o postępach w realizacji wspomnianych 
przepisów. Komitet bada te sprawozdania i wydaje za-
lecenia dotyczące tego, jak dane państwo członkowskie 
może lepiej realizować postanowienia traktatu. Więk-
szość komitetów może również badać indywidualne 
skargi dotyczące naruszeń praw.

Jakie korzyści może przynieść Konwencja?

Warto podkreślić, że zaangażowanie się w prace nad 
Konwencją i podjęcie starań o jej przyjęcie ma szan-
sę przyczynić się nie tylko do skuteczniejszej ochrony 
praw osób starszych, ale może odegrać istotną rolę edu-
kacyjną: w budowaniu społecznej świadomości nt. praw 
i potrzeb osób starszych, w diagnozowaniu najbardziej 
palących problemów i konkretnych sytuacji łamania 
praw osób starszych, ich gorszego traktowania z powo-
du wieku. Konwencja wesprze także proces wyznacza-
nia standardów i monitorowania świadczenia usług np. 
finansowych, medycznych pod kątem respektowania 
praw osób starszych.

Konwencja może zwalczać ageizm 
i dyskryminację ze względu na wiek

• zobowiązać państwa ratyfikujące do przyjęcia nie-
dyskryminujących przepisów;

• zwrócić uwagę na wiele przejawów dyskryminacji, 
których doświadczają osoby starsze;

• zapewnić podstawę dla działań edukacyjnych na 
rzecz praw osób starszych;

• wzmocnić reakcję poszczególnych krajów na wy-
zwania związane ze zmianami demograficznymi 
i wzmacniać solidarność międzypokoleniową.

Konwencja może zmienić ludzkie życie

• pomóc starszym ludziom żyć w godnych warun-
kach;

• zmienić postrzeganie osób starszych, z beneficjen-
tów opieki społecznej, na osoby posiadające wie-
dzę, siłę i doświadczenie. Większy szacunek dla 
osób starszych poprawi relacje między pokolenia-
mi i uczyni społeczeństwa bardziej spójnymi.

Konwencja może doprecyzować obowiązki

• zapewnić niezbędną, prawnie wiążącą ochronę 
praw osób starszych zgodnie z prawem międzyna-
rodowym;

• doprecyzować prawa osób starszych i minimalne 
standardy i działania pozwalające na ich ochronę;

Na jakim etapie są prace nad Konwencją?

Biorąc pod uwagę zjawiska demograficzne i związa-
ne z nimi ryzyka, Zgromadzenie Ogólne ONZ powołało 
w 2010 roku grupę roboczą ds. starzenia się (Open-En-
ded Working Group on Ageing, OEWG), a w 2012 roku 
powierzyło jej przygotowanie projektu elementów mię-
dzynarodowego aktu prawnego dotyczącego praw osób 
starszych. Do tej pory wśród państw narodowych opra-
cowanie nowej konwencji oficjalnie wsparły: większość 
państw Ameryki Łacińskiej, grupa państw afrykańskich, 
Meksyk, Filipiny, Mongolia, Wietnam, Bangladesz, In-
donezja i Malezja. Państwa, które znajdują się wśród 
oponentów to państwa UE, USA, Kanada oraz Japonia.

Pomimo braku konsensusu państw, powołana grupa 
robocza – zgodnie z zapowiedzią jej przewodniczącego 
- zamierza przygotować projekt nowego traktatu. Warto 
także zaznaczyć, że w 2013 r. ONZ powołało Niezależ-
nego Eksperta do spraw przestrzegania praw człowieka 
względem osób starszych. Jego głównym zadaniem, 
i celem działalności przewidzianej na lata 2014-2016, 
jest przegląd wdrożenia obecnie obowiązujących regula-
cji prawa międzynarodowego odnoszących się do praw 
osób starszych, w tym ocena wdrożenia Planu Madryc-
kiego na poziomie krajowym. Niezależny ekspert ma 
przedstawić swój raport we wrześniu 2016 roku Radzie 
Praw Człowieka ONZ1. Jego działania oraz działania 
OEWG są wobec siebie komplementarne.

1 W chwili oddania niniejszego artykułu do druku raport Niezależnego Eksperta został już opublikowany i jest dostępny w języku angielskim na stronie 7. 
sesji OEWG http://social.un.org/ageing-working-group/seventhsession.shtml
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Jak można zaangażować się w walkę o prawa 
osób starszych?

Ważne jest stworzenie silnej grupy organizacji senio-
ralnych, obywatelskich i aktywnych mieszkańców, któ-
rzy będą w swoich społecznościach informować osoby 
starsze o planowanej Konwencji i włączać ich głos do 
szerszej debaty. Potrzebne jest również zaangażowanie 
akademików.

Ważne jest, aby dyskutować międzypokoleniowo, 
konfrontować różne spojrzenia odnośnie do Konwencji 
i zbierać informacje o naruszeniach praw osób starszych 
w celu wzmocnienia argumentów za przyjęciem Kon-
wencji. Istotny jest dialog i monitorowanie działań rządu 
w zakresie wypracowania polskiego stanowiska w spra-
wie Konwencji.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie 
do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z proś-
bą o informację na temat obecnego stanowiska Polski 
w zakresie opracowania Konwencji o prawach osób star-
szych. Niestety Minister w swojej odpowiedzi uznała 
przygotowanie Konwencji za niecelowe. Rzecznik bę-
dzie kontynuował dialog w tej sprawie z Ministerstwem. 

RPO czynnie zaangażuje się w starania o Konwencję 
poprzez regularne informowanie wszystkich zaintereso-
wanych o postępach prac nad Konwencją, przeprowa-
dzenie analiz prawnych i eksperckich, organizowanie 

dyskusji, a także zachęcanie organizacji pozarządowych 
i samorządów do aktywnego włączenia się w proces 
konsultacji założeń Konwencji.

Liczymy, że wiele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
organizacji działających na rzecz praw człowieka zaan-
gażuje się w akcję informacyjną czy też zorganizowanie 
lokalnej debaty. Osoby i organizacje zainteresowane 
włączeniem się w działania na rzecz Konwencji w myśl 
zasady „Za starość naszą i waszą” zapraszamy do wy-
pełnienia formularza kontaktowego (dostępnego w in-
ternecie pod hasłem Akcji), co umożliwi Rzecznikowi 
Praw Obywatelskich regularne przesyłanie informacji 
nt. Konwencji.

W artykule wykorzystano materiały z broszury 
„Wzmocnienie praw osób starszych: Ku Konwencji 
ONZ” opracowanej przez międzynarodowe partnerstwo 
organizacji.

Jeśli chcielibyście Państwo rozpowszechniać ten ar-
tykuł (w wersji pełnej lub skróconej) w celu prowadze-
nia akcji informacyjnych na temat Konwencji, prosimy 
o podanie źródła, czyli zamieszczenia informacji: „Tekst 
został opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywa-
telskich”

Konflikt interesów / Conflict of interest 
Brak/None



 GERONTOLOGIA POLSKA 2016, 24, 167-175         ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER  
Zgłoszono 29.07.2016, zaakceptowano 2.09.2016

Starzenie siê i staroœæ w percepcji studentów 
przygotowuj¹cych siê do zawodu pracownika socjalnego

The ageing and the old age in the perception of students 
preparing for the profession of a social worker

Katarzyna Ziomek-Michalak

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Adres do korespondencji:  Katarzyna Ziomek-Michalak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Stoso-
wanych Nauk Społecznych; ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa  (+48 22) 589 36 68  kziomek@aps.edu.pl

  Akademia Medycyny

 Streszczenie

Wstęp. „Nie czekam na starość” najczęściej deklarują studenci na pierwszych zajęciach Pracy socjalnej z osobami star-
szymi oraz Kwestii społecznych związanych ze starzeniem się Polaków. Wielokrotnie poddawano już badaniom problema-
tykę starości w percepcji różnych grup wiekowych. Artykuł ten odnosi się do percepcji, jak i potrzeby budowania w świa-
domości studentów przygotowujących się do zawodu pracownika socjalnego wagi kwestii starzenia się, wychowania do 
starości oraz samej starości. Cel. Celem niniejszej pracy była ocena percepcji starości i starzenia się studentów przygoto-
wujących się do zawodu pracownika socjalnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. 
Materiał ten, w nawiązaniu do teorii succesfull aging R. Havighursta, jest próbą ukazania wagi propagowania wiedzy 
gerontologicznej wśród studentów, prezentowania braku homogeniczności wieku starczego i budowania przestrzeni do sta-
rzenia się w pomyślny sposób. To właśnie pracownicy socjalni organizując społeczność lokalną, w związku ze zmianami 
demograficznymi, będą działali w dużej mierze na rzecz seniorów. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 38 studen-
tów II roku Pracy socjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. W badaniach wykorzy-
stano test zdań niedokończonych własnego autorstwa zrealizowany w dwóch pomiarach – pierwszy przed rozpoczęciem 
zajęć o tematyce gerontologicznej, drugi po zakończeniu. Wyniki. Zgromadzone wyniki poddano analizie jakościowej. 
W percepcji badanych studentów II roku Pracy socjalnej, przed rozpoczęciem zajęć o tematyce gerontologicznej, domi-
nuje negatywny wizerunek starości we wszystkich aspektach, zarówno biologicznym, psychologicznym, jak i społecznym. 
Wnioski. Wyniki badań wskazują na konieczność propagowania wiedzy gerontologicznej wśród studentów, organizowania 
praktyk i działań na rzecz seniorów w różnorodnych środowiskach. Rozpoczynanie praktyk w Domach Pomocy Społecznej 
buduje negatywny wizerunek starości. (Gerontol Pol 2016, 24, 167-175)

Słowa kluczowe: starzenie się, starość, studenci o starości, studia pracy socjalnej, praca socjalna z osobami starszymi

Abstract

Introduction. “I am not waiting for the old age” students most often declare on the first classes of the Social work with 
elderly people and of Socialissue associated with the Poles ageing. Many times the old age was already tested in the per-
ception of all sorts age groups. Aim. This article presents how the students preparing for the profession a social worker 
in the Grzegorzewska University in Warsaw look on the old age and ageing matters. Social workers organising the local 
community, in relation to demographic changes, will be acting largely for seniors. This material, further to the theory suc-
cessful aging R., is an attempt to show the importance of the dissemination of gerontological knowledge amongst students, 
introducing the lack the homogeneity of the senile age and building the space for the ageing in the succesful way. Material 
and methods. The study group consisted of 38 students of the II year of the Social Work in Maria Grzegorzewska Universi-
ty in Warsaw. I used Incomplete Sentences Blank of the own authorship, which was made in two measurements – first befo-
re beginning classes about the gerontological subject matter, second after the completion. Results. Gathered results were 
subjected to the qualitative analysis. In the perception of examined students of the II year of the Social Work, just before 
gerontological lessons, a negative image of the old age is dominating in all aspects – biological, psychological and social. 
Conclusions. Results of research are pointing out to the need for the dissemination of gerontological knowledge amongst 
students, organising practice and action for seniors in diverse circles. Students who starts practice in retirement home (old 
age home) have the negative image of the old age. (Gerontol Pol 2016, 24, 167-175)

Key words: ageing, old age, students for old ages, studies of the social work, social work with elderly people
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Wstęp

Starzenie się jest procesem nieuniknionym, wynika-
jącym z kolei następujących po sobie faz życia. Trudno 
określić jej początek (choć WHO przyjęła jako jej gra-
nicę 60 rok życia), przybiera postać niejednorodną. Mo-
żemy do niej się przygotowywać, a i tak może nas za-
skoczyć. To, co niezmiernie istotne, zwłaszcza w dobie 
doniesień statystyków o starzejącym się społeczeństwie 
[1] to fakt, iż Polska starzeje się najszybciej w Europie, 
co wymaga kształcenia kadry do pracy z osobami star-
szymi. I nie mam tu na myśli jedynie kadry do opieki 
i pielęgnacji osób starszych, lecz przede wszystkim pro-
fesjonalnych pracowników zajmujących się pracą socjal-
ną i organizowaniem środowiska lokalnego odpowiada-
jącego na potrzeby osób starszych, by chcieli aktywnie 
starzeć się i partycypować w życiu społecznym swojego 
miejsca zamieszkania.

Starość nie została jednoznacznie zdefiniowana ani 
przez nauki biologiczne, ani społeczne. O. Czerniaw-
ska definiuje starość jako najbardziej zróżnicowaną fazę 
życia, uzależnioną od wcześniejszych jego faz i wie-
lu czynników na nie wpływających. Przyjmuje też, że 
„starzenie się stanowi posuwanie się do przodu w życiu, 
drogę niekiedy trudną, a niekiedy łatwą. (…) Starzenie 
się, które polega na przemianach, wymaga akceptacji 
owych przemian, przystosowania się do nich i odkrycia 
w nich źródła twórczości. Starzenie się nie jest złem, 
któremu trzeba się podporządkować, jest powołaniem, 
na które trzeba umieć odpowiedzieć” [2]. W. Pędich 
traktuje starość jako pojęcie statyczne i określa ją mia-
nem końcowego okresu starzenia się, wyznaczonego 
umownie 60 lub 65 rokiem życia i śmiercią, a starzeniu 
się nadaje charakter dynamiczny, gdyż może ulegać 
przyspieszaniu lub zwalnianiu. Starzenie się uznał za 
proces naturalny, długotrwały i nieodwracalny proces 
fizjologiczny, zachodzący w osobniczym rozwoju ży-
wych organizmów [3]. Z kolei J. Piotrowski uznał sta-
rzenie się jako proces zmian zachodzących w organi-
zmie człowieka, które prowadzą do osłabienia funkcji 
poszczególnych organów i nieuchronnie prowadzą do 
śmierci [4]. Z kolei W. Frolkis [5] stwierdza, że starzenie 
się jest jednym z prawidłowych etapów rozwoju osobni-
czego, w którym zachodzą wraz z wiekiem zmiany neu-
rologiczne i czynnościowe, prowadzące do stopniowego 
ograniczania możliwości adaptacyjnych ustroju. Starość 
traktuje on jako okres w życiu następujący po dojrza-
łości, cechujący się zmianami w narządach i tkankach, 
które zawężają obszar, w jakim możliwe jest dostosowa-

nie organizmu do zmieniających się warunków środowi-
ska zewnętrznego i wewnętrznego.

Człowiek jest istotą biopsychospołeczną, dlatego też 
o starzeniu się i starości możemy mówić w trzech wy-
miarach: fizjologicznym, psychologicznym i społecz-
nym. Fizjologiczne starzenie się łączy się z obniżeniem 
sprawności w zakresie różnych funkcji i narządów, 
przewagą procesów katabolicznych nad anabolicznymi, 
dominacją zmian o charakterze regresyjnym nad proce-
sami odnowy i regeneracji [6]. W okresie starzenia się 
funkcje poznawcze, takie jak: zakres pamięci, rozległość 
wiedzy, zasób słów, umiejętności radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach, logiczne myślenie, wykonywanie co-
dziennych złożonych czynności (orientacja w czasie 
i przestrzeni, prowadzenie domu, samodzielne funkcjo-
nowanie) nie ulegają zmianom, w przeciwieństwie do 
zdolności przetwarzania nowych informacji, koncen-
tracji uwagi, jej podzielności, zapamiętywania nowych 
rzeczy, uczenia się. Analiza wielu prowadzonych badań 
wskazuje, iż mimo zmian w zakresie niektórych funkcji 
psychicznych, sprawność intelektualna seniorów utrzy-
muje się na podobnym poziomie do około 60 roku ży-
cia [7]. Z kolei zmiana pozycji społecznej osoby starszej 
determinuje społeczne starzenie się. Człowiek traci rolę 
zawodową (wraz z przejściem na emeryturę), rodzinną 
(traci na znaczeniu w obliczu usamodzielniających się 
dzieci) oraz społeczno-organizacyjną (ma ograniczone 
kontakty w środowisku lokalnym) [8]. 

Niemniej jednak należy mieć świadomość, iż starze-
nie się i starość jest kwestią indywidualną, którą należy 
rozpatrywać w kontekście uwarunkowań genetycznych, 
doświadczeń życiowych i umiejętności adaptacyjnych 
człowieka [9]. Jakość życia w starości zależy od sta-
nu zdrowia seniora, sposobu poznawania świata, sty-
lu funkcjonowania. Równolegle z pogarszającym się 
stanem zdrowia rośnie niezadowolenie z życia [10]. 
Starość wymaga pomocy i wielkiego wysiłku jednost-
ki w rozwoju, w pomyślnym przebiegu starzenia się; 
człowiek dokonuje wyboru stylu życia, wybiera formy 
i nasilenie aktywności. Po przejściu na emeryturę czło-
wiek może stać się bierny, wycofać z życia społeczne-
go, trwać biernie, ograniczając ruch, kontakty społeczne, 
minimalizując potrzeby. Grozi to ryzykiem stanu apatii 
i zaniedbania. Postulowany styl starości i starzenia się 
obejmuje aktywność, uczestnictwo w życiu społecznym 
i kulturowym, dbałość o zdrowie fizyczne, refleksyjność 
nad celem życia. Teoria gerotranscendencji wskazuje 
wymiar aktywności człowieka do śmierci [11]. Może 
to przyczynić się do zjawiska tzw. successful aging. Co 
rozumieją gerontolodzy poprzez udane starzenie się? 
Jak można się spodziewać, niejasność terminu success 
w języku angielskim nie pozwala na wprowadzenie 
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jednej definicji czy też jednego modelu udanego starze-
nia się, który przetrwałby próbę czasu. R. J. Havighurst 
[12] określił ten termin jako „przypływ energii w póź-
nych latach”, a dalej „czerpanie z życia satysfakcji”.

Jednak również starość ma dwie strony – swoje war-
tości, ale i deficyty. Analiza literatury wskazuje na war-
tość: posiadanego czasu na emeryturze, możliwości 
odpoczynku, pełnego udziału w życiu rodzinnym, zaan-
gażowania społecznego, potrzeby rozwoju, możliwości 
spędzania czasu ze znajomymi, aktywności edukacyjnej 
w różnych formach kształcenia, ale też na: zły stan zdro-
wia, brak ciepła rodzinnego, osamotnienie, brak partne-
ra, niedostatki finansowe, brak aktywności zawodowej, 
trudności związane z lokomocją, postępem cywilizacyj-
nym i technicznym, barierami architektonicznymi, czy 
negatywnym bilansem życia [10, 7].

Sami seniorzy postrzegają swoją starość w sposób 
heterogeniczny. Z badań zrealizowanych w 2007 przez 
A. Łukomską i J. Wachowską [13] na grupie seniorów 
wynika, iż dla 75% badanych starość to okres odpoczyn-
ku – 34% zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie tak”, 
negatywne odpowiedzi stanowiły 25%. 56% badanych 
określiło starość jako czas radosny, zaledwie 40% była 
odmiennego zdania, pozostali mieli zdania mieszane. 
Połowa opowiedziała się, że okres starości jest czasem 
na realizację marzeń, a 46% miała przeciwne zdanie 
w tym temacie (raczej nie dla 36% i nie dla 10%). 64% 
badanych opowiedziało się, iż starość jest dobrym cza-
sem na podjęcie działalności edukacyjnej, chociażby 
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Przeciwnicy uczenia 
się w wieku starczym stanowili 34% badanych osób. Se-
niorzy niemal jednogłośnie opowiedzieli się, iż starość 
to czas refleksji nad przeżytym życiem (94%), dla 80% 
to czas tęsknoty za młodością, 18% nie wspomina tego, 
co minęło, żyje dniem dzisiejszym. 76% respondentów 
podziela zdanie, iż starość wyznacza kres życia. 53% 
respondentów kojarzy starość z chorobami, jednak 46% 
nie utożsamia się z nią. Dla 78% główną obawę myśląc 
o swojej starości stanowi niedołężność, jednak dla 52% 
osoby starsze są i mogą być niezależne. Co trzeci podda-
ny badaniu czuje się samotny.

Celem kształcenia studentów Pracy socjalnej na spe-
cjalności Praca socjalna w pomocy społecznej jest 
umożliwienie zdobycia kwalifikacji niezbędnych do 
rozwiązywania problemów. Problemy te dotyczą obsza-
rów rzeczywistości społecznej, w których potrzebne jest 
profesjonalne wsparcie w ramach pomocy społecznej. 
Ma to miejsce, gdy występuje niewydolność w funkcjo-
nowaniu osobistym i społecznym wynikająca z różnych 
problemów społecznych, w tym z powodu starości [14].

Biorąc pod uwagę niejednorodność starzenia się i sa-
mego okresu starości należy dobrze przygotować przy-

szłą kadrę pracującą z i dla osób starszych, ukazując róż-
ne aspekty tak zróżnicowanego procesu. Pracując w in-
stytucjach pomocy społecznej, pracownicy będą mieli 
do czynienia z człowiekiem dorosłym na przestrzeni 
jego rozwoju, stąd potrzeba ukazywania konieczności 
pracy nad sobą na rzecz ostatniej fazy życia. Studenci 
uczestniczący w wykładach z Kwestii społecznych 
związanych ze starzeniem się Polaków oraz zajęciach 
z Pracy socjalnej z osobami starszymi w miejscu za-
mieszkania poznają: wartości i zasady pracy socjalnej 
w kontekście pracy z osobami starszymi, metody pracy 
socjalnej, działania bezpośrednie i pośrednie w pracy 
socjalnej, specyfikę pracy z osobą starszą – typowe pro-
blemy, wyzwania dla pracownika socjalnego związane 
z biopsychospołecznym funkcjonowaniem osób star-
szych, postawami wobec starości i starzenia się, społecz-
nym stereotypem człowieka starego. Studenci analizują 
formy pomocy środowiskowej na rzecz osób w pode-
szłym wieku oraz instytucjonalne formy wsparcia osób 
starszych, działania społeczne na rzecz ludzi starszych 
w kontekście funkcjonowania domów pomocy społecz-
nej i organizacji pozarządowych oraz typy i zadania 
polityki społecznej wobec ludzi starszych. Ćwiczenia 
umożliwiające pracę zespołową dają szansę na przedys-
kutowanie obserwowanej i postulowanej rzeczywistości 
w obszarze pracy socjalnej z osobami starszymi w kon-
tekście ich potrzeb, działań podejmowanych na rzecz 
przeciwdziałania negatywnemu wizerunkowi starości 
i starzenia się, organizowania środowiska lokalnego 
z uwzględnieniem stylu funkcjonowania seniorów. Stu-
denci opracowują też mapę zasobów środowiska lokal-
nego oraz analizują projekty pomocowe i aktywizacyjne 
na rzecz i przy współudziale osób starszych (według au-
torskiego programu przedłożonego w Uczelni jako syla-
bus do przedmiotu).

Cel pracy

Celem podjętych badań stało się rozpoznanie postrze-
gania starzenia się i starości przez studentów przygo-
towujących się do wykonywania zawodu pracownika 
socjalnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. 
Grzegorzewskiej w Warszawie. Materiał ten, w nawią-
zaniu do teorii succesfull aging R. Havighursta, jest pró-
bą ukazania istoty propagowania wiedzy gerontologicz-
nej wśród studentów, prezentowania braku homogenicz-
ności wieku starczego i budowania przestrzeni do sta-
rzenia się w pomyślny sposób. To właśnie pracownicy 
socjalni organizując społeczność lokalną, w związku ze 
zmianami demograficznymi, będą działali w dużej mie-
rze na rzecz seniorów.
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Materiał i metody

Do badania zastosowano test zdań niedokończonych 
własnego autorstwa, który w jednobrzmiącej wersji zo-
stał wykonany wśród studentów dwukrotnie – na pierw-
szym i ostatnim spotkaniu zajęć przedmiotowych z Pra-
cy socjalnej z osobami starszymi w miejscu zamieszka-
nia. Badania wykonano w miesiącach luty – kwiecień 
2015 roku, wśród grupy 38 studentów II roku Pracy 
socjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grze-
gorzewskiej w Warszawie. Dla zwiększenia wiarygod-
ności uzyskanych odpowiedzi badanie było anonimowe. 
Moim zamierzeniem było poznanie, jaki obraz starości 
posiadają studenci Pracy socjalnej przed realizacją zajęć 
dydaktycznych związanych z tematyką gerontologiczną 
oraz na ile obraz ten ulega zmianie po realizacji zajęć. 
Test zdań niedokończonych jest jedną z technik pro-
jekcyjnych służących badaniom jakościowym, podczas 
których respondenci proszeni są o dokończenie zdań 
rozpoczynających się od podanych słów, dlatego w ana-
lizie uzyskanych wyników nacisk położono na jakość 
i wydźwięk odpowiedzi udzielonych przez responden-
tów, a nie ilość poszczególnych kategorii odpowiedzi. 
Poprzez dokańczanie zdań swoją pierwszą myślą, bada-
ny często nieświadomie obrazuje swoje reakcje, postawy 
wobec badanego zjawiska, lęki i obawy, jak i zasoby, 
czy potrzeby. 

Istotą badania było poznanie percepcji studentów na 
temat starości przed i po realizacji zajęć o tematyce ge-
rontologicznej. Pomiar odbył się dwukrotnie – na pierw-
szym i ostatnim spotkaniu z przedmiotu Praca socjalna 
z osobami starszymi w miejscu zamieszkania. Studenci 
mieli za zadanie dokończyć zdania: Starość dla mnie 
to…, Starość zaczyna się…, Człowiek stary jest…, Istot-
na potrzeba człowieka starego…, Czekam/Nie czekam 
na starość, ponieważ…, Atrybut starości to…, Stary czy-
li… .

Wyniki

Zgromadzony materiał z testu zdań niedokończonych 
poddałam analizie jakościowej. Czym jest zatem starość 
w percepcji badanych studentów? Uzyskane wypowie-
dzi można pogrupować na te o charakterze neutralnym 
oraz nacechowane emocjonalnie – pozytywnie, jak i ne-
gatywnie. Pierwszy pomiar, przed rozpoczęciem zajęć 
dostarczył odpowiedzi, iż starość to „kolejny etap ży-
cia”, „emerytura”, co nie niesie za sobą nacechowania 
emocjonalnego. Skojarzenia starości z emocjami o za-
barwieniu negatywnym to postrzeganie jej jako stanu: 
„przygnębienia”, „osamotnienia”, „poczucia samotno-
ści”. Starość według studentów to także: „ostatni okres 

życia”, „ciężki, końcowy etap w życiu” (rozumienie 
ukazujące koniec wzbudzający lęk), „coś przerażają-
cego, kojarzącego się z cierpieniem”, „sprawa wzbu-
dzająca lęk”, „czekanie na śmierć”. Studenci definiują 
starość w kategoriach słabości i dysfunkcji społecznych 
jako: „bezradność starszych, niezrozumianych przez 
społeczeństwo”, „przykry i samotny okres w życiu”, 
„czas, w którym jest dużo czasu wolnego i mało moż-
liwości”, „słabość”, „bierność”, „wycofanie”, „trudność 
w codziennym funkcjonowaniu”, „nuda i monotonia”, 
„współczucie”, „podeszły wiek uniemożliwiający wyko-
nywanie wielu czynności”, „brak perspektyw”. Znacznie 
mniej określeń nacechowanych emocjami o zabarwie-
niu pozytywnym pojawia się w pierwszym pomiarze. 
Mogę wskazać na definicje związane z atrybutem czasu: 
„czas na to, na co nie było wcześniej”, „czas odpoczyn-
ku”, „czas dla siebie”, ze stabilizacją i jej następstwami: 
„ustabilizowane życie rodzinne i społeczne po 50 roku 
życia”, „czas łaski”, „szczęście” oraz starość jako coś in-
teresującego: „ciekawy wiek”, „wyzwanie”, „czas z cie-
kawymi ludźmi”, „to dalej młodość”.

Drugi pomiar ukazuje w rozkładzie przyjętego po-
działu neutralnych, negatywnych i pozytywnych sko-
jarzeń bardziej równomierne rozłożenie wypowiedzi 
respondentów na temat starości. Neutralne definiowa-
nie sprowadza się do określeń: „etap w życiu”, „emery-
tura”, „kolej rzeczy”, „nieunikniony proces, do którego 
trzeba dorosnąć”, „obszar mojej przyszłej pracy”, „coś, 
co z pewnością nadejdzie”. Negatywne nacechowanie 
emocjonalne sprowadza się do percepcji starości przez 
pryzmat poczucia izolacji społecznej: powtarzające się 
określenie „osamotnienie”, ciężaru: „ciężki okres w ży-
ciu”, „niepotrzebny etap w życiu”, „choroby”, „koniec 
przyjemności” oraz subiektywnego poczucia lęku przed 
starością: „coś strasznego”, „coś, czego się obawiam”. 
Pozytywne nacechowanie emocjonalne ukazuje upatry-
wanie wartości posiadanego czasu w wieku starczym: 
„możliwość odpoczynku”, „czas wolny od obowiązków 
rodzinnych, zawodowych”, „czas na zainteresowania, 
pasje, wakacje”, „czas nasycony radością”, „długi czas 
na rozwijanie siebie”, „piękny wiek”, „przedłużenie po-
przednich faz życia”.

Zrealizowany test zdań niedokończonych ukazuje 
różnorodność w wypowiedziach studentów w obsza-
rze dookreślenia kiedy zaczyna się starość. Kiedy zatem 
zaczyna się starość w percepcji badanych studentów? 
W pierwszym pomiarze rozpoczęcie starości wielu re-
spondentów kojarzy wraz z upływem czasu, odnosząc 
się do wieku metrykalnego, upatrując starość: już po 40, 
jak też po 60, po 65 i po 70 roku życia. Część identy-
fikuje starość z emeryturą, z pojawieniem się wnuków 
i dorosłością dzieci. Studenci identyfikują starość ze 
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stanem emocjonalnym – „starość zaczyna się, gdy czło-
wiek sam czuje się stary”, „w momencie gdy się temu 
poddamy”, „w zależności od psychiki i stanu fizyczne-
go”. Prowadząc analizę zgromadzonych wypowiedzi na 
pierwszy plan wysuwa się jednak upatrywanie rozpoczę-
cia starości wraz z pojawieniem się dolegliwości fizycz-
nych i idącą za tym potrzebą opieki ze strony środowi-
ska. Dla potwierdzenia przytoczyć można wypowiedzi: 
starość zaczyna się: „gdy dolegają choroby”, „gdy osoba 
jest samotna i schorowana”, „gdy wszystko boli”, „gdy 
człowiek czuje, że traci siłę”, „gdy człowiek potrzebuje 
pomocy drugiej osoby przy wykonywaniu czynności”, 
„gdy ktoś poczuje ograniczenie możliwości związane 
z wiekiem”, „gdy choroba bierze górę nad zdrowiem”, 
„wraz z problemami zdrowotnymi”. Rozpoczęcie staro-
ści skojarzone zostało również z samotnością i mono-
tonią: „gdy człowiek zostaje sam”, „bez pracy i drugiej 
połówki”, „gdy kończymy pracę”, „kiedy umierają nasi 
bliscy i człowiek zostaje sam”, „gdy kolejny dzień jest 
niemal identyczny jak poprzedni”.

Starość w pierwszym pomiarze jawi się studentom 
jako przykry etap życia, schorowany, niedołężny i sa-
motny, wymagający opieki osób ze środowiska. Taki 
wizerunek starości w oczach studentów nie zachęca do 
starzenia się, ani do pracy z osobami starszymi, sprowa-
dzonej właściwie do pomocy w wykonywaniu różnorod-
nych czynności.

Drugi pomiar rozpoczęcia starości w percepcji studen-
tów, ukazuje znacznie mniej wypowiedzi dotyczących 
stanu zdrowia jako czynnika wyznaczającego jej mo-
ment. Studenci, podobnie jak w pierwszym pomiarze, 
odnoszą się do wieku metrykalnego, trafniej już okre-
ślonego: po 60, 65, 70, 80 roku życia; do stanu rodziny 
(z dużą rozbieżnością): od „gdy pojawią się wnuki”, do 
„gdy wnuki skończą 18 lat”. Subiektywny stan odczucia 
(„gdy zaczynamy czuć się staro”) oraz „emerytura” rów-
nież i tutaj jest wyznacznikiem starości. Studenci wska-
zują na przejście w etap starości w zależności od fizycz-
nego stanu: „gdy zdrowie odmówi nam współpracy”, 
„gdy zaczynamy chorować”, „gdy aspekty biologiczne 
nie pozwalają nam pracować”.  Starość, według zapyta-
nych, zaczyna się też wraz z poczuciem osamotnienia na 
skutek pełnionych w środowisku ról: „gdy nie pracuje-
my i czujemy się nikomu niepotrzebni”, „gdy wszyscy 
moi bliscy i znajomi umrą”, „po śmierci małżonka”. 

Jak identyfikują studenci określenie stary? W pierw-
szym pomiarze niemal wszyscy do określenia stary 
dopisali w domyśle człowieka, ukazując kolejnymi 
określeniami czynnościowymi lub epitetami jego stan. 
Stary w rozumieniu neutralnym to w pierwszym po-
miarze: „starszy ode mnie”, „normalny człowiek”, „w 
podeszłym wieku”, „ten, który wiele przeszedł”. Stary 

wzbudza negatywne emocje związane ze stanem biop-
sychospołecznym człowieka: „samotny”, „opuszczo-
ny”, „narzekający”, „marudny”, „chory”, „zalękniony”, 
„bezradny”, „nieobliczalny w myślach”, „zmęczony”, 
„niechciany”, „niepotrzebny”, „lekceważony”, „cierpią-
cy”, „wymagający wsparcia”, „słaby”, „borykający się 
z trudnościami”, „smutny”, „wykluczony”, „powolny”, 
„z ograniczonymi możliwościami”, „męczący” i „uciąż-
liwy”. Znaleźli się studenci wśród osób badanych, któ-
rzy dostrzegają w starym pozytywne aspekty: „taki jak 
my, ale doświadczony”, „mądry”, „szczęśliwy”, „dalej 
młody”, „dojrzały emocjonalnie”, „autorytet w rodzi-
nie”, „pogodny”, „aktywny”.

Drugi pomiar w kategorii określenia stary dostarcza 
skojarzeń studentów: „stary, czyli bez obowiązków”, 
„na emeryturze”. Pozytywnie zabarwione emocje prze-
ważają nad negatywami po zrealizowaniu zajęć przy-
bliżających funkcjonowanie seniorów. Wśród pozytyw-
nych określeń znalazły się: „doświadczony”, „mądry”, 
„cenny jak antyk”, „jary”, „inteligentny”, „tajemniczy”, 
„otwarty na nowe możliwości”, „samostanowiący o so-
bie”, „pełen wigoru”, „spokojny”, „wartościowy”, „mło-
dy duchem”, „szczęśliwy”, „dojrzały”, „potrzebny”. 
Nie zabrakło jednak określeń: „stary, czyli zrzędliwy”, 
„zmęczony”, „wolny”, „nie jest młodszy”, „nieuprzej-
my”, „gadatliwy”, „schorowany”.

Zestawiając określenie stary z człowiekiem starym 
uzyskano podobne stwierdzenia kończące zdanie czło-
wiek stary jest… . W pierwszym pomiarze studenci koń-
czyli: „człowiek stary jest taki jak inni” – to najbardziej 
neutralne określenie. Wśród wypowiedzi o nasileniu ne-
gatywnym znalazły się: „człowiek stary jest osamotnio-
ny”, „schorowany”, „smutny”, „zrzędliwy”, „narzekają-
cy”, „upierdliwy”, „męczący”, „nie potrafi wielu czyn-
ności”, „spychany na margines przez gorsze funkcjono-
wanie”, „wycofany”, „bierny”, „bezradny”, „zmienny”, 
„uparty”, „przekorny”, „nieakceptujący niemożności”, 
„wymaga zainteresowania, pomocy”, „ignorowany”, 
„czuje się niepotrzebny”, „pomarszczony”, „leniwy”, 
„bez pomysłów”. Wśród wypowiedzi ukazujących czło-
wieka starego w pozytywnym, wręcz pożądanym świe-
tle jest: „doświadczony”, „szczęśliwy”, „mądry”, „dar 
dla młodych”, „ciekawy”, „spragniony ciekawych wyda-
rzeń”.

Drugi pomiar tej kategorii ukazuje różnorodność pły-
nącą z wieku starczego i brak możliwości jednoznacz-
nego doprecyzowania człowieka starego. Brak homoge-
niczności wieku starego ukazują wypowiedzi: „człowiek 
stary jest czasem wesoły, czasem smutny”, „czasem 
aktywny, czasem bierny”. Życie nasze jest zależne od 
nas, zwracają na to uwagę studenci podkreślający moż-
liwość bycia kreatorem własnego losu: „człowiek sta-
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ry jest odpowiedzialny za to jak będzie wyglądała jego 
starość”, „jest taki, jakim chce być”. Inni odnoszą się do 
stylu funkcjonowania człowieka starego, który jest: „do-
matorem”, „działkowcem”, „marudą”. Nie brakuje po-
zytywnych postrzegań seniora w percepcji studenckiej: 
„doświadczony”, „mądry”, „szczęśliwy”, „miły”, „roz-
mowny”, „aktywny”, „ma dużo wolnego czasu”, „wol-
ny”, „stara się pokazać, że starość jest piękna”, „nor-
malny człowiek”, „bardzo wartościowy”, „może nam 
przekazać wiele nauk”, „potrzebny”. Kończąc stwier-
dzenie człowiek stary jest… studenci wskazali również 
negatywne aspekty płynące ze starości: „słaby”, „scho-
rowany”, „smutny”, „samotny”, „marudny”, „zależny od 
innych”, „pełen potrzeb”, „uciążliwy”, „znudzony”, „po-
strzegany przez społeczeństwo jako niepotrzebny”.

Potrzeby towarzyszą nam przez całe nasze życie. 
Przyjrzałam się w badaniu, jak studenci postrzegają 
potrzeby osób starszych. Kończąc zdanie istotna po-
trzeba człowieka starego to… w pierwszym pomiarze 
uzyskano stwierdzenia odnoszące się do stanu zdrowia: 
„przeżyć kolejny dzień”, „stanie się osobą samodziel-
ną”, „zdrowie”, kontaktu społecznego: „mieć z kim po-
rozmawiać”, „możliwość kontaktu z innymi”, „kontakt 
z młodszymi”, „towarzystwo”, „bycie z bliskimi”, „chęć 
przebywania z nim”, potrzeby wsparcia ze strony in-
nych: „opieka”, „pomoc”, „poczucie bezpieczeństwa”, 
bliskości rodziny i innych znaczących w życiu: „cie-
pło rodzinne”, „miłość”, „wsparcie ze strony bliskich”, 
„okazanie zainteresowania”, „szacunek”, „poczucie by-
cia potrzebnym”, a także aktywności: „możliwość roz-
woju”, „aktywne życie”, „zabawa”.

W drugim pomiarze kategorii potrzeb osób starych 
studenci również zwracają uwagę na potrzebę bezpie-
czeństwa („zabezpieczenia materialnego”, „opiekę” czy 
„okulary”), ale najbardziej wśród zebranych odpowiedzi 
uwypukla się silna potrzeba afiliacji. Badani studenci 
wskazują wśród potrzeb seniora: „rozmowę”, „kontakt 
z innymi”, „szacunek”, „akceptację i potrzebę zrozumie-
nia”, „bycie potrzebnym”, „wsparcie emocjonalne”, „za-
interesowanie ze strony rodziny”, „pełnienie roli w ży-
ciu”, „potrzebę samorealizacji”, „godne życie”, „spokój” 
i „odpoczynek”. Drugi pomiar w zdecydowanej mierze 
ukazuje człowieka starego w aktywnych relacjach spo-
łecznych, pracy nad sobą, chęci służebności wobec oto-
czenia.

Studenci zapytani o atrybut starości w pierwszym 
pomiarze ukazują stereotypowe spojrzenie na starość 
i człowieka starego. Student kojarzy seniora przez pry-
zmat przejawów biologicznego starzenia się: „siwe wło-
sy”, „zmarszczki”, „sztuczna szczęka”, „zakola”, „la-
ska”, „kula”, „ustępowanie miejsca w autobusie”, „cho-
roba”, „niesamodzielność”, „duża ilość leków”, „wózek 

na zakupy”, sposobu spędzania czasu wolnego: „dużo 
czasu wolnego”, „spokój”, „telewizor”, „odpoczynek”, 
„ciepły koc”, „obrazki świętych”, „herbata w szklan-
kach”, czasu wpływającego na „doświadczenie” oraz 
mijania: „samotność”.

Drugi pomiar sprowadza atrybut starości podobnie jak 
pierwszy, do widocznych naocznie śladów upływają-
cego czasu, takich jak: „siwe włosy”, „broda”, „wąsy”, 
„zmarszczki”, „choroba”, „pochylona postawa ciała”, 
substytutów niedomagań fizycznych: „laska”, „okulary”, 
lecz także „życiowe doświadczenie”, „mądrość” oraz 
możliwości gospodarowania czasem wolnym: „odpo-
czynek”, „rower”, „dużo czasu wolnego”, „Klub Senio-
ra”, „dużo możliwości”, „swoboda”.   

Studenci zostali poproszeni o wybór i dokończenie 
stwierdzenia Czekam lub Nie czekam na starość, ponie-
waż…. Pierwszy pomiar wskazuje u wielu, iż starość 
wywołuje lęk i strach. Niejeden ze studentów deklaru-
je, iż nie czeka na starość, wypowiadając się: „boję się, 
że nie będę wiedziała co z sobą zrobić”, „bardzo się jej 
boję, kojarzy się z ograniczeniem i nudą”, „boję się sa-
motności i choroby”, „obawiam się, że będę smutna, 
przygnębiona i niezadowolona z życia jak większość 
seniorów, których obserwuję”, „boję się samotności 
i śmierci”, „boję się jej”. Inni nie czekają na starość upa-
trując w młodości dużej wartości: „nie myślę o niej, żyję 
pełnią życia, bawię się, korzystam z młodości”, „życie 
w młodości jest fajne, ciekawe, szczęśliwe”, „jest mi do-
brze mając 21 lat i mając to wszystko, co teraz”, „chcę 
móc cieszyć się życiem”. Wielu z badanych upatruje 
negatywne aspekty starości, niedostatki: „człowiek jest 
wtedy samotny, bezradny i schorowany”, „nie otrzymu-
je zrozumienia, nie radzi sobie sam z wszystkimi spra-
wami”, „nie chcę być chora i potrzebować pomocy od 
innych”, „chcę być zawsze aktywna, samodzielna i goto-
wa do działania i realizacji planów”. Spośród badanych 
są i tacy, którzy zdecydowali się na wybór stwierdzenia, 
iż czekają na starość, argumentując słowami: „jestem 
ciekawa jaka będę – czy podobna do mamy i babci, czy 
całkiem inna”, „przekonam się ile można osiągnąć”, „lu-
dzie starsi są szczęśliwi”, „chcę zobaczyć jak poukłada 
się moje życie i poznać moje wnuki”, „chcę dożyć pięk-
nego wieku”. 

Również w drugim pomiarze respondenci zmierzy-
li się ze zdaniem Czekam/Nie czekam na starość, po-
nieważ…i ponownie wyrazili swoje obawy przed nią. 
Z perspektywy dwudziestolatka starość jest okresem od-
ległym, ale też odbierającym atuty płynące z młodzień-
czej zabawy i radości, niekiedy beztroski. Stąd wypo-
wiedzi studentów: „cieszę się młodością”, „jeszcze chcę 
cieszyć się młodością”, „chcę jak najdłużej cieszyć się 
młodością”, „mimo wszystko młodość jest najpiękniej-



173STARZENIE SIĘ I STAROŚĆ W PERCEPCJI STUDENTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ...

GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 3

sza”, „trzeba żyć chwilą”, „chciałabym być zawsze mło-
da”, „dobrze jest tak, jak jest teraz”, „żyję tym, co mam, 
każdym dniem”. Inni czują potrzebę spełnienia obowiąz-
ku nim nadejdzie starość: „chcę jeszcze wiele zrobić, nie 
tylko dla siebie, ale i dla innych”, „mam jeszcze wiele 
do zrobienia jako młody człowiek”. Starość jest też 
w pewnym stopniu nieprzewidywalna, możemy nad nią 
pracować, jednak nie do końca wiadomo, czego się mo-
żemy po niej spodziewać, stąd obawy przygotowujących 
się do zawodu studentów: „boję się jej” to najczęstszy 
argument, od przyziemnego: „boję się zmarszczek”, po 
bardziej uzasadnione: „boję się sytuacji ekonomicznej”, 
„boję się samotności”, „boję się wykluczenia”, „boję 
się, że będę dla kogoś ciężarem”, „starość jest smutna” 
i wreszcie po skojarzenie z tym, co nieuchronne w ży-
ciu każdego: „przybliża do śmierci”, „boję się śmierci”. 
Wśród badanych, także po zrealizowanym programie 
przedmiotu Praca socjalna z osobami starszymi w miej-
scu zamieszkania, głęboka refleksja nad starością i or-
ganizowaniem przestrzeni dla seniorów, nie wyelimi-
nowała oczekiwań wobec starości. Są wśród badanych 
ci, co mówią: „czekam na starość, ponieważ nie mogę 
doczekać się wnuków”, „to dobry czas”, „starsi ludzie są 
szczęśliwi”, „chcę założyć dom i rodzinę”, „będę mogła 
robić to, na co nie miałam czasu wcześniej”, „żeby mieć 
czas na wszystko”, „będę miała dużo wolnego czasu”, 
„jestem ciekawa, jaka będzie”, „chcę aktywnie przeżyć 
całe swoje życie” po świadome: „na tym etapie życia 
mam bardzo pozytywny obraz swojej starości”, „jest to 
naturalne i nieuniknione”.  

Omówienie

W percepcji badanych studentów II roku Pracy so-
cjalnej, przed rozpoczęciem zajęć o tematyce geronto-
logicznej, dominuje negatywny wizerunek starości we 
wszystkich aspektach, zarówno biologicznym, psycholo-
gicznym, jak i społecznym. Starość biologicznie kojarzy 
się głównie z chorobami, zniedołężnieniem, konieczno-
ścią opieki ze strony innych, brakiem możliwości wyko-
nywania niektórych czynności. Psychologiczny aspekt 
starości przejawia się w skojarzeniach ze smutkiem, osa-
motnieniem, marudnością. Natomiast społeczny wymiar 
starości postrzegany jest przez młodych przez pryzmat 
samotności, braku bliskich osób, wycofania się z aktyw-
nego życia, utraty pełnionych dotąd ról społecznych.  

Drugi pomiar, po zrealizowaniu zajęć dydaktycznych 
z Pracy socjalnej z osobami starszymi w miejscu za-
mieszkania, ukazuje głębszą refleksję młodzieży nad sta-
rzeniem się i starością. Realizacja przedmiotu osiągnęła 
swoje zamierzenie w zakresie zmiany poglądu o osobach 
starych, różnorodności wieku starczego, uwrażliwienia 

na potrzeby seniorów, możliwość ich partycypacji w ży-
ciu społecznych. Po zajęciach studenci dostrzegli nie-
jednorodność starzenia się i starości, wpływ aktywności 
własnej człowieka na jakość starzenia się i starości, spoj-
rzeli na seniorów z perspektywy ich potrzeb, a nie tylko 
funkcjonujących stereotypowych przeświadczeń. Do-
strzegli seniorów sprawnie funkcjonujących w miejscu 
zamieszkania, nie patrzyli jedynie przez pryzmat pen-
sjonariusza Domu Pomocy Społecznej, z którym mieli 
styczność na pierwszych praktykach realizowanych w ra-
mach studiów. Dostrzegli możliwości środowiskowych 
form pomocy, w tym miejsc i placówek sprzyjających 
aktywizacji osób starszych, których wcześniej nie do-
strzegali nawet w najbliższym sobie środowisku.

Zrealizowane pomiary są dowodem na znaczenie 
ukazywania na zajęciach dydaktycznych różnorodności 
starości, jej faz, stylów funkcjonowania osób starszych, 
postaw wobec starości, możliwości środowiskowych 
form pomocy. Ważne z punktu widzenia przyszłych pra-
cowników socjalnych, organizatorów społeczności lo-
kalnej, zwłaszcza w perspektywie starzejącego się spo-
łeczeństwa, jest rzetelne przygotowanie ich do szeroko 
rozumianej pracy socjalnej z osobami starszymi w miej-
scu zamieszkania. Podczas kształcenia ukazywać należy 
znaczenie lokalnej polityki społecznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem polityki optymalizującej zaspokajanie 
potrzeb osób starszych. Poprzez różne formy podejmo-
wanej aktywności należy wyczulić studentów na obser-
wowanie środowiska w zakresie działań na rzecz senio-
rów. Podczas realizowanych zajęć dokonuję tego po-
przez wprowadzenie zadania realizowanego w zespołach 
2-3-osobowych pod nazwą: mapa potrzeb i zasobów 
seniorów w miejscu zamieszkania. Studenci dookreślają 
samodzielnie wybrany teren funkcjonowania osób star-
szych (miejscowość, dzielnicę, osiedle, wieś) oraz anali-
zują dostępne środowiskowe zasoby (instytucje, miejsca, 
ludzie, inicjatywy) realizujące działania optymalizujące 
zaspokajanie potrzeb seniorów. Dla głębszego zrozumie-
nia zadania, studenci łączą analizę zasobów środowiska 
ze stylem funkcjonowania seniora, jego potrzebami oraz 
wsparciem społecznym uzyskiwanym dzięki podejmo-
wanym działaniom.

W trakcie kształcenia należy prezentować, ale też za-
chęcać do samodzielnego wyszukiwania projektów ak-
tywizujących seniorów, projektów finansujących dzia-
łalność w zakresie edukacji, integracji wewnątrz- i mię-
dzypokoleniowej, aktywności społecznej, partycypacji 
społecznej seniorów oraz usług na ich rzecz. Dla zwięk-
szenia atrakcyjności zajęć, jak również uwiarygodnie-
nia podejmowanej tematyki na zajęcia można zapraszać 
osoby starsze, ale i te, które z nimi i/lub na ich rzecz pra-
cują, prezentować materiały ukazujące spełnioną starość.
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Dyskusja

W świetle dotychczasowych badań potwierdza się 
teza, iż młodzi ludzie mają smutny wizerunek starości; 
a osób starszych – samotnych, odizolowanych, schoro-
wanych, wymagających opieki. 

Badania postaw młodzieży akademickiej wobec sta-
rości prowadzone przez G. Miłkowską [15] ukazały ten-
dencję do spolaryzowanych postaw. W toku analizy po-
twierdziło się założenie, iż na postawy młodych oddzia-
łują stereotypy myślowe. Na stosunek do osób starszych 
mają wpływ media, które niekorzystnie przedstawiają 
wizerunek osób starszych. Studentom starość jawi się 
z: wykluczeniem społecznym, osłabieniem autorytetu, 
niesprawnością intelektualną i fizyczną, potrzebą cią-
głej opieki, chorobami, poczuciem biedy, bezradnością 
i słabością. Utożsamiają oni człowieka starego z wła-
sną babcią i dziadkiem, jak również z człowiekiem po 
40. roku życia (podobne wyniki uzyskano w badaniach 
własnych). W ich opinii ludzie starzy mają problemy 
z uczeniem się nowych zachowań, przez co wracają do 
starych i utartych zachowań, a ich życiu towarzyszy po-
czucie izolacji i osamotnienia, cechuje ich zależność, 
potrzeba wsparcia innych oraz kłopoty związane z po-
stępem technologicznym. Badania wykazały porówny-
walną liczbę studentów mających negatywny, co pozy-
tywny stosunek do osób w wieku starczym. Wielu z nich 
traktuje seniorów jako pozytywny wzorzec, dojrzałych, 
rozważnych i aktywnych zawodowo oraz życiowo. Po-
równywalna liczba opowiedziała się za wizerunkiem 
seniora biernego, słabego, rozgoryczonego, nieudolnego 
życiowo. Ankietowani studenci różnią się w zakresie po-
siadanych postaw wobec własnych dziadków, a obcych 
osób starszych. Bliskich, w przeciwieństwie do obcych, 
traktują z szacunkiem i uczuciami, którymi ich darzą. 
Podobne rezultaty uzyskano w badaniach własnych. Stu-
denci definiują starość głównie w kategoriach słabości 
i dysfunkcji. Drugi pomiar ukazuje równomierne rozło-
żenie negatywnych, pozytywnych i neutralnych skoja-
rzeń ze starością. 

Warto zwrócić uwagę na badania CBOS, wykazują-
ce, iż 9% badanych respondentów uznaje seniorów za 
obciążenie. 25% uważa, iż społeczeństwo odnosi się do 
nich życzliwie, a 57% dostrzega umiarkowaną życzli-
wość [16].

O. Dąbska, K. Pawlikowska-Łagód, J. Piasecki, K. 
Śledziewska i E. Humeniuk [17] badając opinie studen-
tów, uzyskali wyniki, iż najczęstszym skojarzeniem ze 
starością są zmiany w wyglądzie fizycznym i ogranicze-
nia sprawności fizycznej. Mimo pozytywnej postawy 
studentów wobec seniorów, zdecydowana większość re-
spondentów jest zdania, że seniorów dotyka samotność, 

do której przyczyniają się izolacja, opuszczenie, odrzu-
cenie, ograniczenie kontaktów, problemy ze zdrowiem, 
wykluczenie seniora ze środowiska społecznego. Bada-
nia własne również ukazały postrzeganie starości przez 
pryzmat poczucia izolacji społecznej seniorów.

A. Chabior [18], powołując się na tezę A. Kamiń-
skiego, iż do starości należy przygotowywać nie tylko 
człowieka starszego, ale i młodych ludzi, pisze o ko-
nieczności kształcenia studentów w zakresie geronto-
logii społecznej. Uważa ona, iż gerontologia przybliża 
wiedzę o człowieku dorosłym i starzejącym się, o biolo-
gicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowa-
niach funkcjonowania człowieka starego, motywacji do 
działania, potrzebach i możliwościach ich zaspokajania. 
Zajęcia te kreują też pozytywny wizerunek człowieka 
starego, zwracają uwagę na kulturowe znaczenie starości 
i osób starych w społeczeństwie. Postuluje wyznaczenie 
zasadniczych kierunków nauczania i kształcenia geron-
tologicznego (kształcenie do opieki, aktywności, akty-
wizacji i obecności osób starszych w środowisku lokal-
nym, do wolnych wyborów kreowania swojego życia).

Także G. Miłkowska [15] rozważa zagadnienie staro-
ści we współczesnej edukacji, postulując wczesną edu-
kację dzieci i młodzieży w szacunku wobec osób będą-
cych w trzecim wieku, w przeciwnym razie, stosunek 
młodych będzie nieprzychylny starości.

A. A. Zych [19] przyjął stale rosnący wskaźnik osób 
starszych w społeczeństwie jako czynnik nakłaniający 
do głoszenia tezy o konieczności rozwijania gerontologii 
i włączania jej do treści kształcenia akademickiego. 

Wnioski

W trakcie prowadzonych zajęć o tematyce gerontolo-
gicznej, prowadzonych obserwacji i rozmów ze studen-
tami, analizowania literatury przedmiotu, nasuwa się 
wniosek, by w zakresie kształcenia praktycznego przy-
szłego pracownika socjalnego wzmacniać problematykę 
starości. Przedmioty o problematyce gerontologicznej 
powinny wyprzedzać realizowanie praktyk studenckich 
w instytucjach dedykowanych seniorom. Realizacja za-
jęć ze studentami dostarcza wrażenia, iż rozpoczynanie 
praktyk zawodowych w Domach Pomocy Społecznej, 
niejednokrotnie przyczynia się do wbudowania przeko-
nania wśród przygotowujących się do pracy socjalnej, 
iż to najczęściej spotykany obraz starości, a praca z oso-
bami starszymi sprowadza się do rozmowy, zaparzenia 
herbaty, spaceru, gry. DPS niejednokrotnie stereotypizu-
ją wizerunek osoby starszej w percepcji studentów, jako 
chorej, zniedołężniałej, samotnej; ukazują starość ko-
jarzącą się z cierpieniem, smutkiem, zależnością, przy-
gnębieniem, wywołując wobec niej lęk i obawy. Może 
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to przyczynić się do powstania barier w kolejnych la-
tach studiów w zakresie zainteresowań tematyką geron-
tologiczną, chęci podjęcia pracy zawodowej z tą grupą 
społeczną, a nawet podejmowania rozmów o potrzebie 
aktywizacji osób starszych. Praktyka zawodowa realizo-
wana w DPS jest istotna z punktu widzenia przyszłego 
pracownika socjalnego, jednak dla potrzeb wszechstron-
nego przygotowania do wykonywania zawodu należy 
równocześnie włączyć hospitacje różnych placówek de-
dykowanych osobom starszym, by wykluczyć pojawie-
nie się stereotypu smutnej, samotnej i zależnej starości. 
W świetle prognoz demograficznych wiele możliwości 

daje przedmiot o nazwie Projekt socjalny (warsztaty 
w terenie); to przestrzeń do realizacji projektów socjal-
nych na rzecz i przy współudziale seniorów. Nadmie-
nić można, iż organizowanie spotkań pokoleń znacz-
nie zmniejsza bariery poznawcze między generacjami 
i sprzyja przełamaniu wielu stereotypów w obu grupach, 
ukazując wartość solidarności międzypokoleniowej.
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 Streszczenie 

Wstęp. Mieszkańcy oraz pracownicy domów pomocy społecznej w różny sposób rozumieją terminy konflikt i przemoc. Cel. 
Celem pracy jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób mieszkańcy i pracownicy podlaskich domów pomocy społecznej 
definiują pojęcia sytuacja konfliktowa oraz sytuacja przemocowa? Materiał i metody. Podstawę opracowania stanowią 
wyniki badan zrealizowanych na przełomie 2011 i 2012 roku wśród 60 mieszkańców i 30 pracowników trzech domów 
pomocy społecznej województwa podlaskiego. W celu wyjaśnienia terminów konflikt i przemoc odwoływano się także do 
literatury przedmiotu. Wyniki. Na podstawie wypowiedzi pracowników można przyjąć, że konfliktem jest narastające nie-
porozumienie wynikające zwykle ze sprzeczności interesów, a często dotyczące kwestii błahych, w którym strony nie za-
wsze potrafią dojść do porozumienia. Z kolei sytuacja przemocowa definiowana była na dwa sposoby: przez podawanie jej 
atrybutów i form oraz przez podawanie przykładów takich działań, odnoszących się bezpośrednio do własnej osoby. Pod-
opieczni placówek opiekuńczych definiowali termin sytuacja przemocowa jako fizyczne, psychiczne oraz ekonomiczne znę-
canie się nad kimś słabszym, zmuszanie do konkretnych czynów, narzucanie swojego zdania. Wnioski. Mimo różnic w spo-
sobach definiowania omawianych terminów, zdarzały się przypadki, iż zarówno pracownicy, jak i podopieczni placówek 
traktowali pojęcie sytuacja przemocowa w sposób intymny, podając przykłady wskazujące, że w przeszłości przyjmowali 
rolę ofiar przemocy instytucjonalnej. Oznacza to, iż w badanych placówkach miała miejsce przemoc zarówno względem 
mieszkańców, jak i personelu. (Gerontol Pol 2016, 24, 176-183)

Słowa kluczowe: człowiek stary, konflikt, przemoc, dom pomocy społecznej

Abstract

Introduction. The residents and staff at social aid homes have various understandings of conflict and violence. Aim. The 
objective of this paper is to answer the question: how do residents and staff of social aid homes in Podlasie define the 
terms situation of conflict and violence? Material and methods. Analysis is based on research performed in 2011 and 2012 
among 60 residents and 30 staff members of social aid homes in Podlasie. The terms conflict and violence were also defi-
ned based on subject literature. Results. Based on the statements of staff members it can be assumed that a conflict is an in-
creasing misunderstanding usually resulting from a conflict of interest, often involving insignificant issues, where the par-
ties involved cannot reach an understanding. A situation of violence was defined in two ways: by stating its attributes and 
form and by providing examples of violent behaviours involving the speaker personally. The residents of the care homes de-
fined the term situation of violence as physical, psychological or economic abuse against someone who is weaker, forcing 
the weaker party to perform particular acts and imposing ones opinions on them. Conclusions. Despite the differences in 
the ways the analysed terms were defined, in some cases both the staff members and the residents treated the term situation 
of violence as something intimate, providing example where they were the victims of institutional violence. This means that 
both the residents and staff had been victims of violence in the care institutions. (Gerontol Pol 2016, 24, 176-183)

Key words: elderly, conflict, violence, nursing home

Wstęp

Świat zawsze narażony był na spory, a współcześni 
ludzie nieustannie się z nimi stykają. Z czasem, posze-

rzająca się niezgodność oraz coraz bardziej widoczne 
różnice interesów poszczególnych jednostek, czy też 
grup, mogą doprowadzić do powstawania konfliktów 
o różnym zasięgu i różnej częstotliwości. Zwykle uży-
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wając terminologii konflikt, czy przemoc nasuwają się 
skojarzenia dotyczące form przemocy, czy też synonimy 
słów, np. nieporozumienie, niezrozumienie. Niniejsza 
praca podejmuje tematykę definiowania pojęć konflikt 
oraz sytuacja przemocowa przez podopiecznych oraz 
pracowników podlaskich domów pomocy społecznej. 

Mimo iż obie grupy funkcjonują na co dzień w tym 
samym środowisku instytucjonalnym, to jednak różnią 
się od siebie w znacznym stopniu. Różnicę stanowi nie 
tylko wiek, ale przede wszystkim sytuacja społeczna 
badanych osób. Dom pomocy społecznej dla osób tam 
zatrudnionych jest miejscem pracy, opuszczanym po 
skończonym dyżurze. Z kolei z punktu widzenia pod-
opiecznego to środowisko życia, z którego w większo-
ści przypadków nie mają dokąd pójść. Funkcjonowanie 
wielu różniących się od siebie osób pod tym samym 
dachem rodzi zarówno sytuacje pozytywne, jak i nega-
tywne. W poniższym artykule uwaga skupiona jest na 
drugim aspekcie, w ramach którego wyjaśnione zosta-
ną sposoby definiowania pojęcia konflikt oraz sytuacja 
przemocowa przez mieszkańców i pracowników trzech 
domów pomocy społecznej województwa podlaskiego. 
Celem pracy jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób 
mieszkańcy i pracownicy podlaskich domów pomocy 
społecznej definiują pojęcia sytuacja konfliktowa oraz 
sytuacja przemocowa?

Materiał i metody

Prezentowane w niniejszym artykule wyniki stanowią 
jeden z aspektów badań dotyczących przemocy instytu-
cjonalnej, zrealizowanych za pomocą metody wielokrot-
nego studium przypadku na przełomie roku 2011 i 2012 
w trzech domach pomocy społecznej województwa pod-
laskiego. Badaniami objęto 60 podopiecznych (po 20 
w każdej placówce) oraz 30 pracowników (po 10 w każ-
dej placówce) w instytucjach o usytuowaniu miejskim, 
podmiejskim oraz wiejskim. W sumie zrealizowano 90 
pogłębionych wywiadów1 skoncentrowanych wokół 
problemu [1].

Próba dobrana została w sposób celowy. Do badań 
zakwalifikowano mieszkańców instytucji mających 60 
i więcej lat, osoby bez problemów natury psychicznej, 
mieszkających w domach powyżej roku, które zgodziły 
się wziąć udział w wywiadach. Dobierając pracowników 
zdecydowano, iż wywiady powinny być prowadzone 
z dyrektorem, pracownikiem socjalnym, pielęgniarka-

mi, opiekunkami, rehabilitantem, lekarzem, księdzem, 
a w miarę możliwości także z psychologiem. 

Pojęcie sytuacji przemocowej w oparciu 
o literaturę przedmiotu

Sprecyzowanie określenia „sytuacja przemocowa” 
może nastąpić przez odwołanie się do teorii interakcjo-
nizmu symbolicznego. William I. Thomas twierdził, iż 
jednym z najważniejszych osiągnięć na drodze ewolucji 
jest: zdolność ludzka do podejmowania własnych decy-
zji. Wstępem do każdego aktu zachowania jest zawsze 
etap rozpatrywania i zastanowienia, który możemy na-
zwać definicją sytuacji. Nie tylko konkretne akty są 
zależne od definicji sytuacji, ale też stopniowo całość 
życia i osobowości indywidualnych jednostek. Zawsze 
będzie istnieć rywalizacja pomiędzy spontanicznymi 
definicjami sytuacji tworzonymi przez członka dane-
go społeczeństwa, a definicjami, które społeczeństwo 
przygotowało dla niego samego. Jednostki dążą przede 
wszystkim do pogłębiania swojego doświadczenia. 
Z kolei idealne społeczeństwo powinno składać się z lu-
dzi godnych zaufania. Społeczeństwo ma również na 
celu regulowanie konfliktu i współzawodniczenia po-
między swoimi członkami podążającymi za marzeniami 
[2]. Tym samym dzięki zdolnościom umysłu, jednostki 
są w stanie określać, nazywać, kategoryzować oraz obie-
rać właściwe postępowanie w konkretnych sytuacjach 
[3]. Ponadto Znaniecki i Thomas zwracają uwagę, iż 
na sytuację składają się następujące elementy: ludzkie 
doświadczenie, fakty, które jednostka zaobserwowała 
i które przewiduje w przyszłości, łącznie z oceną owych 
faktów w kategorii pożądanych, bądź nie [4]. 

Erving Goffman w publikacji „Człowiek w teatrze 
życia codziennego” wskazuje, że fasada, czyli standar-
dowe środki wyrazu, które jednostka stosuje celowo 
lub mimowolnie podczas występu [5] może ułatwić zro-
zumienie czym jest sytuacja. Zaliczyć można do nich 
przede wszystkim: dekoracje jak meble, sprzęty oraz fa-
sadę osobistą, czyli: strój, płeć, wiek, cechy rasowe, wy-
gląd, mimika, gesty, sposób mówienia, itp. [5].

W przedstawionych wyżej sposobach, definiowanie sy-
tuacji przemocowej polega na własnym interpretowaniu 
zachowań jednostek, konkretnych działań, bądź zjawisk 
oraz tworzenia własnej redefinicji konkretnej sytuacji.

Do sytuacji przemocowej może dochodzić w wyniku 
interakcji symbolicznej, w której jednostki oddziału-

1   Przytaczane w tekście wypowiedzi badanych osób będą sygnowane w sposób następujący:
- podopieczny: (45; M: 80, chodzi, emerytura, 2) [numer wywiadu: 45; płeć: M – mężczyzna, K – kobieta; wiek: 80 lat; sprawność lokomocyjna: cho-

dzi, chodzik, na wózku, leżący; źródło utrzymania: emerytura, renta, ZS – zasiłek stały; liczba lat spędzonych w DPS: 2].
- pracownik: (58; K: 41, 4), [numer wywiadu: 58; płeć: M – mężczyzna, K – kobieta; wiek: 41 lat; staż pracy w instytucji: 4 lata].
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ją na siebie w procesie komunikacji, modyfikując na-
wzajem swoje zachowanie. Ludzie nie reagują od razu, 
bowiem interpretują wzajemnie swoje zachowania [6]. 
Taka sytuacja ma charakter płynny. To, co dla jednostki 
jest bezspornie sytuacją przemocową, przez inną osobę 
może być interpretowane w odmienny sposób. 

Reasumując, sytuację przemocową rozumiemy tu-
taj jako: takie sytuacje jednostek, bądź instytucji, które 
w sposób dotkliwy naruszają jej strefę osobistą, wolność 
do decydowania o samym sobie, najbliższym otoczeniu,. 
Dochodzi do niej w przypadku, kiedy narzucamy jedno-
stce, wbrew jej woli, konkretne postanowienia, postępo-
wanie, podejmujemy w jej imieniu decyzje.

Pojęcie konfliktu w oparciu o literaturę 
przedmiotu

Najtrafniejszymi definicjami konfliktu odnoszącymi 
się do tematu przemocy instytucjonalnej są: ujęcie beha-
wioralne oraz strukturalne. Louis Kriesberg konflikt spo-
łeczny definiuje jako pewien stosunek między dwiema 
lub więcej stronami (bądź ich rzecznikami) przekonany-
mi, że ich cele są nawzajem nie do pogodzenia [7]. Bio-
rąc z kolei pod uwagę relacje pomiędzy pracownikiem 
a podopiecznym trafne jest ujęcie strukturalne zwracają-
ce uwagę na niezgodność tkwiącą w strukturze, wyklu-
czanie się celów grup, co spowodowane jest ograniczo-
ną liczbą, bądź dostępem do konkretnych dóbr. Zdaniem 
Jesse Bernarda konflikt między grupami istnieje wów-
czas, gdy występuje podstawowa niezgodność ich warto-
ści, celów, interesów itp.; powoduje ona, że jeśli jedna 
grupa dostanie to, czego chce, to z kolei inna grupa nie 
mogłaby dostać tego, czego by chciała [8].

Oba ujęcia mogą zostać zastosowane do analizy przy-
czyn i przebiegu konfliktów w domach pomocy spo-
łecznej. Ujęcie behawioralne zwraca przede wszystkim 
uwagę na różnice zdań, norm, zachowań, postępowania, 
które mogą być przyczyną powstawania nieporozumień 
w codziennych kontaktach międzyludzkich. Ujęcie 
strukturalne, upatrując przyczyn konfliktów między in-
nymi w strukturze instytucji, zwraca uwagę na ewentu-
alne problemy wynikające ze stosunku władzy do osób 
podległych oraz ograniczeń, jakie może wprowadzać 
regulamin instytucji zamieszkiwanej przez ludzi starych.

W rozumieniu behawioralnym na konflikt składa się 
ciąg powiązanych ze sobą interakcji, które strony kon-
fliktu uświadamiają sobie w różnym stopniu. Wyróżnia-
my trzy fazy konfliktu: rozpoczęcie, gdzie istotną rolę 
odgrywają warunki zaistnienia nieporozumień, kolejną 
fazą jest przebieg, zaś ostatnią rozwiązanie bądź regula-
cja konfliktu. Najczęstszą przyczyną wybuchu konfliktu 
są sprzeczności w systemie społecznym, bądź zmiany, 

które naruszają wcześniejszą strukturę interesów danej 
grupy [9].

Przykład istnienia nieporozumienia na takim tle po-
daje Beata Bugajska wskazując, że w warunkach insty-
tucjonalnych można zaobserwować ograniczanie życia 
człowieka starego. Problem, a w konsekwencji konflikt, 
pojawia się wówczas, kiedy opiekunowie decydują się 
na podejmowanie decyzji w imieniu swoich podopiecz-
nych. Najczęściej kierują się przekonaniem, że zrobią to 
nie tylko szybciej, ale również lepiej. Tymczasem z ba-
dań, które zostały przeprowadzone przez Ellen Langer 
i Judith Rodin wyraźnie wynika, że możliwość decydo-
wania o samym sobie, dokonywania wyborów wpływa 
korzystanie na funkcjonowanie seniorów zamieszkują-
cych domy pomocy społecznej [10].

Dla poszerzenia wiedzy na temat konfliktów, warto 
przytoczyć powstałe na bazie klasycznych, tradycyjnych 
orientacji teoretycznych, teorie znawców przedmiotu 
tłumaczące pewne mechanizmy zachodzące w insty-
tucjach. Należałoby przybliżyć ujęcie zaproponowane 
przez Ralfa Dahrendorfa, i Lewisa Cosera. Pierwszy 
podkreśla w swoim dziele dwa podejścia ujmujące za-
gadnienia spójności każdego społeczeństwa. Zwraca 
uwagę na teorię integracyjną ujmującą strukturę społecz-
ną jako silnie zintegrowany system wartości, który dzię-
ki uporządkowanym normom oraz procesom zachowuje 
spójność i porządek [11]. Drugie podejście: koercyjna 
teoria społeczeństwa opiera się na założeniach, iż struk-
tura społeczna utrzymywana jest przez siłę i przymus, 
zaś kształtowane siły utrzymują ją w niekończącym się 
procesie zmiany [12]. Anna Śliz prowadziła rozważania 
nad teorią koercyjną, opierającą się na czterech założe-
niach: zmiana jest wszechobecna w przypadku każdego 
społeczeństwa, które w każdym momencie jej podlega, 
w każdym społeczeństwie występuje niezgoda oraz kon-
flikt, każdy element społeczeństwa ma wpływ na dezin-
tegrację i zmianę oraz każde społeczeństwo bazuje na 
konflikcie stosowanym przez jednych jego członków 
w stosunku do drugich [13].

W ujęciu prezentowanym przez R. Dahrendorfa mo-
żemy analizować przyczyny powstawania i rozwój kon-
fliktu przede wszystkim w odniesieniu do relacji perso-
nel – podopieczny, ponieważ jego zdaniem konflikt spo-
łeczny wytwarza się w wyniku powstawania stosunków 
zwierzchnictwa. Każda organizacja społeczna posiada 
bowiem stanowiska kontroli, które za zadanie stawiają 
sobie nadzór nad innymi jednostkami. To zróżnicowanie 
statusów prowadzi do różnic, a nawet sprzeczności inte-
resów osób zajmujących różne miejsca w hierarchii [14].

Nieco innego zdania, co do przyczyn powstawania 
konfliktów, jest L. Coser. Uważa on, iż należy ich upa-
trywać w utracie prawomocności przez istniejący system 
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nierówności. W momencie, kiedy jednostki podporząd-
kowane uzmysławiają sobie własny interes, zaczyna-
ją dążyć do konfliktu. Autor podkreśla, że dochodzi do 
niego, kiedy mają miejsce warunki zmniejszające zakres 
zgodności stosunków społecznych [14]. Bardzo ade-
kwatne do niniejszych rozważań jest trwanie konfliktu 
w ujęciu Cosera. Twierdzi on bowiem, że długotrwałe 
będą te konflikty, w których strony dążą do osiągnięcia 
dużej grupy celów, lub takie, gdzie cele nie będą do koń-
ca określone. Sprzyja to przedłużaniu się konfliktu, gdyż 
poczucie osiągnięcia ostatecznego celu staje się mało re-
alne. Kluczowa jest również w tym ujęciu umiejętność 
rozpoznania zwycięstwa, bądź klęski. Bez niej bowiem 
konflikt może się przeciągnąć aż do momentu, w któ-
rym jedna ze stron zniszczy drugą [14]. Taka strategia 
rozwoju konfliktu może przyczynić się do powstawania 
sytuacji przemocowej, a w konsekwencji do nadużyć 
względem osoby starszej.

Sytuacje konfliktowe w rodzinie są często związane 
z brakiem wzajemnego zrozumienia toku myślenia, poj-
mowania świata przez starsze i młodsze pokolenia [15]. 
Podobnie można tłumaczyć występowanie nieporozu-
mień w domach pomocy społecznej zamieszkiwanych 
przez osoby pochodzące z różnych środowisk, mających 
różne poglądy, czy też przyzwyczajenia. Miejscem zastę-
pującym ich rodzinny dom staje się instytucja. Brak zro-
zumienia intencji, bądź odmienność wyznawanych zasad, 
w wielu przypadkach mogą doprowadzać do konfliktów. 
Nie każde nieporozumienie musi prowadzić do sytuacji 
przemocowych. L. Coser twierdzi, że konflikt może mieć 
również funkcję integrującą poszczególne grupy, może 
służyć ustanowieniu oraz podtrzymaniu tożsamości. Tym 
samym autor podkreśla pozytywny aspekt omawianych 
sytuacji [16]. Wydaje się jednak, że w DPS trudno jest 
skupiać się na pozytywnych stronach pojawiających się 
konfliktów. Na ogół psują one panującą atmosferę, sprzy-
jają pielęgnowaniu uraz do współmieszkańców, bądź per-
sonelu, wywołują sytuacje przemocowe.

Wyniki

 Postrzeganie konfliktu i sytuacji 
przemocowej

Nie tylko konflikt, ale także przemoc mogą stanowić 
barierę utrudniającą proces adaptacji w instytucji opie-
kuńczej [17], dlatego też interesujące jest jak osoby star-
sze oraz personel domów pomocy społecznej rozumieją 
pojęcia: konfliktu oraz sytuacji przemocowej. 

Jerzy Mellibruda twierdzi, iż żadna przemoc nie ma 
miejsca baz przemocy psychicznej. Autor zauważa też, 
że najważniejsza część przemocy dokonuje się przez od-

działywanie psychologiczne, a w jej wyniku powstają 
poważne szkody psychiczne [18]. Powyższe twierdzenie 
ma uzasadnienie w uzyskanych wynikach badań. Za-
równo z wypowiedzi personelu, jak również podopiecz-
nych doświadczających przemocy, rysuje się taki wła-
śnie obraz występowania przemocy psychicznej. 

Istotne jest w jaki sposób zarówno mieszkańcy, jak 
pracownicy domów pomocy społecznej rozumieją poję-
cie konfliktów oraz sytuacji przemocowej. Czy istnieją 
jakieś podobieństwa, bądź różnice w postrzeganiu pojęć 
przez poszczególne grupy. Zaznaczyć należy, iż pytanie 
odnośnie rozumienia, czym jest sytuacja przemocowa 
zostało zadane zarówno podopiecznym, jak i persone-
lowi, natomiast na temat konfliktów wypowiadały się 
jedynie osoby pracujące w instytucji. Takie działanie 
było motywowane podejrzeniem, iż pojęcie konfliktu 
jest dość trudne do zdefiniowania i osoby starsze mo-
głyby sobie z tym nie poradzić, bądź uzyskane wyniki 
wniosłyby do badań niewiele. Po przeprowadzeniu wy-
wiadów – jak się okazało – przypuszczenie zostało po-
twierdzone. Osoby pracujące w instytucjach dość długo 
zastanawiały się nad udzieleniem odpowiedzi na pyta-
nie dotyczące sytuacji konfliktowej. Wiele z nich odpo-
wiadało, że pytania i pojęcie wydaje się być oczywiste, 
a kiedy dłużej się nad nim zastanawiają, odpowiedź nie 
jest taka prosta. Pytanie dotyczące sytuacji przemocowej 
nie sprawiło pracownikom większej trudności. Wielu 
podopiecznych zachęcanych do podjęcia próby zdefinio-
wania pojęcia sytuacja przemocowa, udzielało szybkiej 
i zdawkowej odpowiedzi: tu czegoś takiego nie ma. Czę-
ste występowanie takiej odpowiedzi wskazywać może, 
iż przemoc jest czymś, czego ludzie starzy się obawiają, 
nie chcą do siebie dopuszczać, próbują wyprzeć. Niektó-
rzy mieszkańcy nie rozumieli pytania, inni początkowo 
nie chcieli na ten temat rozmawiać. 

 Postrzeganie sytuacji przemocowej przez 
mieszkańców DPS 

Temat przemocy był dla badanych mieszkańców in-
stytucji sprawą drażliwą. Wielu z nich nie chciało podej-
mować dyskusji dotyczącej tego problemu, dlatego też 
na pytanie odpowiadali w sposób wymijający twierdząc, 
iż w domu pomocy społecznej, w którym mieszkają nie 
ma przemocy. Tak odpowiedziała ¼ podopiecznych. 
Należy jednocześnie podkreślić, iż 11 osób nie potra-
fiło wyjaśnić, czym jest przemoc. Inni z kolei opowia-
dali, iż wiedzą, czym jest przemoc, gdyż doświadczali 
złego traktowania oraz wykorzystywania ekonomicz-
nego ze strony swoich dzieci (42; M: 74, chodzi, renta, 
1), (43: K: 66, chodzik, ZS, 6). Z kolei 2 kobiety spo-
tkały się z formami przemocy w domu pomocy społecz-
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nej. Docenić należy postawę kobiet, które potrafiły się 
z tym problemem uporać samodzielnie (63; K: 86, cho-
dzi, emerytura, 8), (76, K: 72, na wózku, emerytura, 1). 
W obu przypadkach były to kobiety starsze, w tym jedna 
niepełnosprawna. Jednak mimo podeszłego wieku, pod-
opieczne były świadome przysługujących im praw i nie 
pozwoliły sprawcy na żadne nadużycia. Taka postawa 
napawa optymizmem, gdyż z raportów policji wynika, iż 
w dalszym ciągu osoby starsze nie są świadome swoich 
praw i najczęściej przyjmują postawę tzw. „zamiatania 
pod dywan”. 

Jednakże wśród rozmówców znalazły się 3 osoby, 
które otwarcie mówiły, że chciałyby stosować przemoc, 
dążą do tego, żeby postawić na swoim, ale ze wzglę-
du na specyfikę warunków w instytucji, nie zawsze są 
w stanie to zrobić (9; M: 60, na wózku, ZS 1), (36; M: 
62 chodzi, ZS, 1), (46; K: 76, chodzik, emerytura, 1). 

Kobieta, która stwierdziła, że chciałaby stosować 
przemoc, trafiła do placówki opiekuńczej z domu, gdzie 
była ofiarą przemocy. Wydaje się, iż taką postawę moż-
na tłumaczyć faktem, iż narratorka przez wiele lat bro-
niła w ten sposób swojej nietykalności. Kiedy została 
poproszona o wytłumaczenie jak rozumie przemoc, od-
powiedziała następująco: to ja rozumiem tak, że ja bym 
nakrzyczała, że się nie odzywaj, bym trochę zabluźniła, 
zamknij mordę i siedź spokojnie (46; K: 76, chodzik, 
emerytura, 1). I choć w żaden sposób nie można uspra-
wiedliwiać takiej postawy, to jednak wydaje się, że nie 
będzie błędem stwierdzenie, iż po latach życia w prze-
mocowym środowisku, kobieta być może zatraciła 
umiejętność artykułowania swoich potrzeb bez użycia 
agresji słownej. 

W przypadku dwóch pozostałych rozmówców sprawa 
wygląda nieco inaczej. Z rozmów z personelem wynika-
ło, że obaj mieszkańcy sprawiają problemy w placówce, 
są osobami konfliktowymi. Jeden z nich nie sprecyzował, 
czym jest jego zdaniem sytuacja przemocowa, odpowie-
dział jedynie, iż jak ktoś za dużo zaczepia to dajesz mu 
popalić. A jak nie, to człowiek dostaje. A tutaj nie ma 
takich kozaków, żebym ja nie dał rady (36; M: 62 cho-
dzi, ZS, 1). Drugi rozmówca wypowiedział się o przemo-
cy w nieco łagodniejszy sposób: tu się na przemoc nie 
zdobędę, bo tu jest wyższa władza, muszę się dostoso-
wać (…) zdaje się człowiek postanowiłby na swoim, żeby 
tak było, a tu nie może (9; M: 60, na wózku, ZS 1). Obaj 
mężczyźni wprawdzie mieszkają w różnych placówkach, 
ale mają dużo wspólnego: obaj są w wieku niespełna 
61 lat, obaj utrzymują się z zasiłku społecznego, żaden 
z nich nie wahałby się przed zastosowaniem przemocy. 

Inna mieszkanka, która nie zgodziła się na wyjaśnienie 
omawianego pojęcia stwierdziła, że za dużo się modli, 
dlatego też takie słowa do niej nie dochodzą (40; K: 88, 

chodzi, emerytura, 15). Powyższy przypadek jest o tyle 
ciekawy, iż z relacji personelu wynika, że owej pod-
opiecznej w przeszłości również zdarzało się zastosować 
przemoc względem innej mieszkanki DPS. 

Pozostali mieszkańcy podjęli próbę definicji pojęcia 
sytuacja przemocowa. Zamiast przedstawiać kilka wersji 
definicji podjęto próbę zebrania odpowiedzi podopiecz-
nych i stworzenia definicji zwierającej najważniejsze 
wymieniane przez mieszkańców elementy. Wiele suge-
rowanych przez nich cech, form przemocy pokrywało 
się ze sobą całkowicie, bądź częściowo. Zdaniem miesz-
kańców, z którymi prowadzono wywiady przemoc jest 
czymś złym, jest nadużyciem, przy czym wskazywali na 
konkretne jej formy. Najczęściej sygnalizowali przemoc 
psychiczną, choć różnie ją nazywali, np. słowną, bądź 
moralną, były także przykłady konkretnych zachowań 
takich jak: złość, krzyki, wulgaryzmy. Bardzo często 
pojawiały się wypowiedzi dotyczące przemocy fizycz-
nej (bicie, agresja, prawo pięści, brutalne zachowanie), 
ekonomicznej (zabieranie i nie oddawanie własności 
innych, konflikty o pieniądze, kradzież). Podopiecz-
ni zwracali także uwagę, że sprawca przemocy zawsze 
góruje nad kimś słabszym. Jednocześnie wskazywali, że 
w wielu przypadkach jest „coś” w samej osobie spraw-
cy, co trudno określić, być może coś w genach, to „coś” 
decyduje, że konkretna osoba stosuje przemoc. W rozu-
mieniu badanych najczęściej pojawiającymi się termina-
mi opisującymi przemoc były: wyżywanie się, znęcanie 
się, narzucanie woli, zmuszanie do czegoś. Reasumując 
stwierdzić można, że sytuacja przemocowa – zdaniem 
badanych osób starszych – to fizyczne, psychiczne oraz 
ekonomiczne znęcanie się nad kimś słabszym, zmusza-
nie do konkretnych czynów, narzucanie swojego zdania. 

Mieszkańcom zostało zadane również pytanie czy 
konflikt, nieporozumienie, kłótnia może prowadzić do 
przemocy? Prawie połowa badanych (28 osób) odpo-
wiedziała twierdząco. Ich zdaniem konflikty orz kłótnie 
mogą prowadzić do przemocy. Niektóre osoby próbo-
wały również odpowiedzieć na pytanie, czy konfliktu 
można uniknąć? Z materiału, który udało się pozyskać 
wynika, że nie zawsze jest to możliwe. Jeśli jedna z osób 
potrafi ustąpić (ma umiejętność wycofania się z kon-
fliktu), strony konfliktu nie są pod wpływem alkoholu, 
uniknięcie konfliktu jest możliwe. 

 Postrzeganie konfliktu i sytuacji 
przemocowej przez personel DPS

Personel – w odróżnieniu od mieszkańców – był pro-
szony o zdefiniowanie terminu sytuacja przemocowa, 
i pojęcia konflikt. Osoby pracujące w domach pomo-
cy społecznej są praktykami, na co dzień spotykają się 
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z problemami, konfliktami, a także z przemocą, co po-
twierdzają uzyskane wyniki badań. Wielu z nich ma 
bardzo duże doświadczenie, dysponuje wiedzą, trafnymi 
spostrzeżeniami i uwagami. Pracownicy zwracali uwagę 
na podobne problemy przy interpretacji terminów: kon-
flikt oraz sytuacja przemocowa. Na podstawie analizy 
uzyskanych wyników zdefiniowano oba pojęcia, zwra-
cając przy tym uwagę na najistotniejsze, zdaniem perso-
nelu – kwestie. 

W definiowaniu sytuacji konfliktowej najczęściej po-
wtarzały się następujące określenia: nieporozumienie, 
różnica zdań, różnica, sprzeczność interesów, nieprze-
myślane, emocjonalne reakcje, brak kompromisu. Zda-
niem personelu konflikt dotyczy zwykle spraw błahych, 
a towarzyszy mu napięcie i bardzo często roszczenio-
wość. Wskazywano, iż pojawianiu się konfliktów sprzy-
ja zamieszkiwanie osób pochodzących z różnych środo-
wisk w jednej instytucji. Istotne jest, iż pracownicy stop-
niowali pojęcia: pierwszy etap to nieporozumienie, które 
nierozwiązane narasta i przeradza się w konflikt. Z kolei 
z eskalującego konfliktu rodzi się przemoc. Uzyskane 
odpowiedzi wskazują, że konflikt to narastające nieporo-
zumienie wynikające zwykle ze sprzeczności interesów, 
a często dotyczące kwestii błahych, w którym strony nie 
zawsze potrafią dojść do porozumienia. 

Pracownicy badanych domów pomocy społecznej ro-
zumieją sytuację przemocową w dwóch aspektach: przez 
podawanie atrybutów, form stosowanych nadużyć i od-
noszeniu pojęcia bezpośrednio do własnej osoby. Ba-
dania wskazują, że niektórzy z pracowników stawali się 
wielokrotnie przedmiotem ataku ze strony podopiecz-
nych. Te osoby odnosiły pojęcie bezpośrednio do siebie. 
W przypadku drugiego aspektu definiowania sytuacji 
przemocowej personel podkreślał, że taka sytuacja wyni-
ka przede wszystkim z roszczeniowości podopiecznych, 
ich koncentracji na własnej osobie, a w konsekwencji 
z przejawianych ataków, u podłoża których jest artyku-
łowanie „moje” zdrowie, „moje” życie, „moja” niety-
kalność, „moje” poczucie bezpieczeństwa. Takie celowe 
działania przejawiają się za pomocą różnych zachowań : 
krzyk, agresja, złe traktowanie (26; K: 36, 10), (27; K: 
23, 4), (54; K: 40, 10), (89; K: 52, 16). 

Pracownicy podkreślali również, że warunkiem zaist-
nienia sytuacji przemocowej jest: nieuzasadnione, świa-
dome, celowe działanie skierowane przeciwko drugiej 
osobie. Przejawia się ono w postaci znęcania się nad 
kimś, krzywdzenia go, wymuszania pożądanego zacho-
wania, przy czym dominującymi formami powyższych 
zachowań jest przede wszystkim agresja słowna, prze-
moc emocjonalna, fizyczna oraz ekonomiczna. Pracow-
nicy zwracali uwagę, iż w każdym przypadku agresję 
słowną należy traktować poważnie, jako formę prze-

mocy, ponieważ to nadużycie pojawia się w domach 
pomocy społecznej nagminnie. Badani zauważali także, 
iż przemoc słowna (przez niektórych nazywana zamien-
nie przemocą psychiczną) jest o wiele niebezpieczniej-
sza niż przemoc fizyczna (84; K: 51, 12). Pracownicy 
placówki byli w stanie wskazać wielu podopiecznych 
niesprawnych fizycznie, którzy mimo swojej ułomności 
potrafili stosować wyrafinowane metody przemocy psy-
chicznej względem współmieszkańców i personelu. 

Zwracają uwagę wypowiedzi 25 pracowników domów 
pomocy społecznej, z których wynika, że konflikty ma-
jące miejsce w instytucjach prowadziły i kończyły się 
sytuacją przemocową. Zwracano uwagę na różnorod-
ną formę pojawiających się aktów przemocy, częściej 
wskazywano jednak na agresję słowną aniżeli fizyczną. 
Zdaniem personelu do takich sytuacji nie dochodzi czę-
sto, ale są one jednak odnotowywane. Znacznie bardziej 
powszechnymi zajściami są konflikty. 

Dyskusja

Zaprezentowane wyniki badań dotyczące problemów 
definicyjnych pojęć konflikt i przemoc wskazały nie 
tylko różnice w rozumieniu powyższych terminów, ale 
jednocześnie pokazały, że w domach pomocy społecznej 
dochodzi zarówno do sytuacji konfliktowych, jak i prze-
mocowych nie tylko w relacjach mieszkaniec – mieszka-
niec, ale także w relacjach mieszkaniec – personel.  

Podobna kwestia analizowana była na gruncie mię-
dzynarodowych badań przeprowadzonych w Szwecji 
dotyczących postrzegania przemocy w opinii żeńskiej 
części personelu instytucji opiekuńczych. Badania były 
odpowiedzią na narastający problem przemocy w do-
mach pomocy społecznej w Szwecji. Aby dowiedzieć 
się jak postrzegana jest przemoc w opinii pracowników 
przeprowadzono z nimi wywiady, gdzie jednym z ele-
mentów była prośba skierowana do badanych, aby wy-
obrazili sobie siebie w następującej sytuacji: opiekunka 
pomaga mieszkańcowi w toalecie, kiedy podopieczny 
nagle zaczyna głośno krzyczeć, zaciskać pięści, wyrażać 
się o niej niewłaściwie, zaczyna ją jednocześnie drapać 
i szczypać. Sytuacja trwa do momentu, aż inny pracow-
nik nie przychodzi kobiecie z pomocą. Po przedstawie-
niu tej scenki zapytano czy respondentki kiedykolwiek 
znalazły się w takiej sytuacji. Zapytano je także: w jaki 
sposób zinterpretowały takie zdarzenie, jak opisałyby 
przemoc oraz w jaki sposób zwykle radzą sobie z takimi 
zdarzeniami [19]. 

Wyniki badań pokazały, iż zjawisko przemocy jest 
kwestią subiektywną. Prawie każda z osób pracujących 
w instytucji pojmowała ją w różnorodny sposób. Do-
minowały jednak następujące odpowiedzi: przemoc 
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jako wyzywanie (przemoc jest wówczas postrzegana 
jako sprawiająca ból, zostawiająca ślady i siniaki oraz 
widoczne dla każdej innej osoby zmiany), przemoc 
jest intencjonalna (rozmyślna i celowa), przemoc może 
zostać wybaczona (pracownicy twierdzą, że są w sta-
nie wybaczyć przemoc, mimo że może mieć poważne 
skutki. Mogą wybaczyć i o niej zapomnieć zdają sobie 
sprawę, że podopieczni są starzy, a w wielu przypadkach 
doświadczyli także związanych z wiekiem zmian w mó-
zgu), przemoc jako zwyczajna część ich pracy (czasami 
zdarza się nawet, że pracownicy nie zwracają już uwa-
gi, nie rozważają niektórych zachowań podopiecznych 
w kategorii przemocowych), przemoc zależy od kontek-
stu (osoby badane tolerują w pracy niektóre zachowania, 
ale kiedy są poza nią, takie same zachowania nie są już 
tolerowane) [19].

Inne zrealizowane na Podlasiu badania wśród osób 
starszych wskazały, że termin przemoc nie jest pojęciem 
łatwym do sprecyzowania. Respondenci, mimo iż nie 
zamieszkiwali instytucji opiekuńczych, a domy rodzin-
ne, również niechętnie wypowiadali się na temat sytuacji 
przemocowych i w wielu przypadkach nie potrafili jasno 
zdefiniować czym jest przemoc. Najczęściej termin de-
finiowano przez przywołanie agresji fizycznej oraz nad-
użyć finansowych jako przejawów zachowań przemoco-
wych [20]. Z kolei badania zrealizowane wśród pracow-
ników instytucji wspomagających starsze kobiety-ofiary 
przemocy wskazały, że w ich opinii przemoc polega na 
intencjonalnych działaniach, bądź braku konkretnych 
działań, czego skutkiem jest naruszenie godności osób 
starszych przez wyrządzenie im szkody natury psychicz-
nej, bądź fizycznej. Badani podkreślali, iż o sytuacjach 
przemocowych świadczy także nierównowaga sił. Bo-
wiem celem osób stosujących przemoc jest zdobycie 
przewagi i w konsekwencji władzy nad ofiarą [21].   

Wnioski

Przywołane wyniki badań wskazują, iż terminy kon-
flikt i przemoc nie są jednoznaczne. Niemal wszyscy 
badani pracownicy (29 osób) odróżniają sytuację kon-
fliktową od sytuacji przemocowej. I choć – ich zdaniem 
– pojęcia niekiedy zazębiają się, to jednak nie oznacza-
ją tego samego. Konflikt, czyli narastające nieporozu-
mienie wynikające zwykle ze sprzeczności interesów, 

a często dotyczące kwestii błahych, w którym strony 
nie zawsze potrafią dojść do porozumienia jest pojęciem 
węższym, mniej groźnym, pojawiającym się wcześniej, 
a dopiero w kolejnym etapie, nierozwiązanego konfliktu, 
pojawia się sytuacja przemocowa. Przemoc jest zwykle 
konsekwencją konfliktów. Podobnego zdania jest niemal 
połowa mieszkańców (29 osób) wskazując, że w wielu 
przypadkach następstwem sytuacji konfliktowej jest sy-
tuacja przemocowa. 

Personel zwracał uwagę, że sytuacja przemocowa 
przejawia się w postaci znęcania się nad kimś, krzyw-
dzenia go, wymuszania pożądanego zachowania, przy 
czym dominującymi formami powyższych zachowań 
jest przede wszystkim agresja słowna, przemoc emo-
cjonalna, fizyczna oraz ekonomiczna. Pracownicy za-
uważali również, że warunkiem zaistnienia sytuacji 
przemocowej jest nieuzasadnione, świadome i celowe 
działanie skierowane przeciwko drugiej osobie. Z kolei 
na podstawie wypowiedzi mieszkańców udało się sfor-
mułować następującą definicję sytuacji przemocowej: 
fizyczne, psychiczne oraz ekonomiczne znęcanie się nad 
kimś słabszym, zmuszanie do konkretnych działań oraz 
narzucanie swojego zdania. 

Mimo iż zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy do-
mów pomocy społecznej interpretują termin sytuacja 
przemocowa w podobny sposób, to jednak sposoby wy-
powiedzi poszczególnych grup respondentów znacznie 
się od siebie różniły. Osoby zatrudnione w instytucjach 
formułowały zazwyczaj pełne definicje, podczas gdy 
duża część mieszkańców utożsamiała omawiany termin 
z konkretnymi atrybutami i formami przemocy. Zwraca 
uwagę fakt, iż obie strony, w niektórych przypadkach 
traktowały pojęcie sytuacja przemocowa w sposób in-
tymny, przez odniesienie do własnych doświadczeń. Ta-
kie wypowiedzi nie napawają optymizmem, oznaczają 
bowiem, iż zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy do-
mów pomocy społecznej przyjmowali w przeszłości role 
ofiar. Takie doświadczenia obu grup współdziałających 
ze sobą w codziennym życiu wskazują, że należy doło-
żyć wszelkich starań, by nie tylko uświadamiać czym 
charakteryzują się sytuacje konfliktowe i przemocowe, 
ale nade wszystko takim działaniom przeciwdziałać. 
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 Streszczenie 

Wstęp. Artykuł dotyczy przemocy w związku małżeńskim osób w starszym wieku ze szczególnym uwzględnieniem stanu 
zdrowia osób badanych. Szczególna uwaga zwrócona jest na zależność między chorobą, a występowaniem przemocy 
w związku małżeńskim osób w podeszłym wieku.  Choroba – jak pokazują analizowane w pracy przypadki osób – mogą 
sprzyjać występowaniu przemocy między małżonkami, ale też mogą być skutkiem doświadczanej sytuacji. Materiał i meto-
dy. Materiał badawczy pochodzi z dokumentów urzędowych Sądu Rejonowego w Białymstoku. Zastosowano metodę ana-
lizy treści 70 akt skierowanych do Sądu, zakwalifikowanych jako przestępstwo z art. 207 kodeksu karnego (przemoc domo-
wa). Prezentowana praca stanowi część badań realizowanych w latach 2011-2013, w ramach międzynarodowego projektu 
badawczego Mind the Gap! Wyniki. Analizowano sześć przypadków osób w starszym wieku, w których zaobserwowano 
związek choroby z sytuacją przemocową. Kryteria doboru przypadków były następujące: 1) osoba doświadczająca prze-
mocy obciążona chorobami, osoba stosująca przemoc – zdrowy, 2) ofiara z umiarkowanym stopniem niepełnosprawno-
ści, sprawca zdrowy, 3) ofiara – II grupa inwalidzka, sprawca – I grupa inwalidzka, 4) ofiara zdrowa, sprawca obcią-
żony zdiagnozowaną chorobą alkoholową 5) ofiara z demencją, sprawca obciążony chorobami i nadużywający alkoholu 
6) ofiara z deficytami słuchu w wyniku doznawanej przemocy, sprawca – zdrowy. Wnioski. Wyniki pokazują, że choroba 
ma istotny związek z przemocą w związkach małżeńskich osób w starszym wieku. W przypadku osoby stosującej przemoc 
stanowi czynnik wyzwalający przemoc, bądź nasila jej przejawy, w przypadku osoby doznającej przemocy – choroba może 
stanowić barierę uniemożliwiającą skuteczną obronę przed zachowaniami przemocowymi, ale może też być konsekwencją 
doznawanych krzywd. (Gerontol Pol 2016, 24, 184-191)

Słowa kluczowe: człowiek stary, przemoc w związku małżeńskim, choroba

Abstract 

Introduction. The article is concerned with marriages of elderly people, in particular the health status of the subjects. Spe-
cial attention has been devoted to the interdependence between sickness and intimate partner violence among the elderly. 
Sickness – as is seen in the analysed cases – may be a contributing factor, but may also result from the situation. Material 
and methods. The research data comes from the documents gathered by the District Court in Białystok. The method used 
was content analysis involving 70 case files classified as a crime involving art. 207 of the Penal Code (domestic violence). 
This paper results from the research performed in 2011-2013 as part of the international research project – Mind the Gap! 
Results. Six cases were analysed involving elderly people whose sickness was connected with the violence they experien-
ced. The selection criteria were as follows: 1) the victim of violence was ill, the perpetrator healthy, 2) victim with mild 
disability, perpetrator healthy, 3) victim – disability 2nd degree, perpetrator – disability 1st degree, 4) victim healthy, perpe-
trator is an alcoholic, 5) victim suffering from dementia, perpetrator ill and alcoholic, 6) victim with hearing loss resulting 
from the violence, healthy perpetrator. Conclusions. The results indicate that sickness had a significant connection to inti-
mate partner violence involving the elderly. If the perpetrator is ill, it is often a trigger for violent behaviour or an exacer-
bating factor. If the victim is ill, it may be an obstacle making it impossible for her to defend herself; illness may also result 
from violence. (Gerontol Pol 2016, 24, 184-191)

Key words: elderly, intimate partner violence, illness
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Wstęp

Chorobę można rozpatrywać w wielu aspektach. 
W sensie subiektywnym oznacza złe samopoczucie, od-
czuwanie, że jest się niezdrowym, w sensie biologicz-
nym, to zdiagnozowana medycznie patologia, natomiast 
w aspekcie społecznym odnosi się do różnic w traktowa-
niu osób uważanych za cierpiących na konkretne scho-
rzenie [1]. W przypadku podejmowanej w pracy tematy-
ki istotę rozważań stanowi biologiczny aspekt choroby.

Choroba bywa często czynnikiem, który uzależnia 
osobę od innych, zarówno w zakresie zaspokajania pod-
stawowych potrzeb, jak i konieczności zachowania rów-
nowagi, bądź przystosowania się do nowych sposobów 
funkcjonowania w życiu społecznym [2]. Takie działa-
nia stają się ważne i zauważalne szczególnie w przypad-
kach sytuacji przemocy tj. przede wszystkim wtedy, kie-
dy osoba stosująca przemoc sprawuje opiekę nad żoną/
partnerką, która staje się jego ofiarą. Sytuacja choroby 
sprzyja zachowaniom anomicznym nie tylko w związku 
małżeńskim, ale także w rodzinie.

W niniejszym artykule zaprezentowany zostanie frag-
ment wyników badań realizowanych w ramach mię-
dzynarodowego projektu Mind the Gap! Improving In-
tervention in Intimate Partner Violence Against Older 
Women (Uwaga na lukę! Doskonalenie działań inter-
wencyjnych w przypadku przemocy wobec kobiet w star-
szym wieku w związku małżeńskim/partnerskim)1. Zapre-
zentowanych zostanie sześć przypadków osób doznają-
cych przemocy i osób stosujących przemoc. Problem ten 
będzie analizowany w kontekście choroby, która odnosi 
się nie tylko do zaburzeń zdrowotnych ofiary, ale także 
do sytuacji zdrowotnej sprawcy. Podjęta zostanie próba 
odpowiedzi na pytania: w jaki sposób choroba współ-
występuje sytuacjami przemocy w związku małżeńskim 
osób w starszym wieku? Jak doświadczenie choroby 
kształtuje zachowania osób doznających przemocy a jak 
zachowania osób stosujących przemoc?

Metodologia badań i opis próby

Wspomniany już wyżej projekt Mind the Gap! Im-
proving Intervention in Intimate Partner Violence 
against Older Women realizowany był od marca 
2011 roku do lutego 2013 roku. Jego głównym celem 
było usprawnienie zdolności wymiaru sprawiedliwości, 
jak również organizacji pomocy społecznej do radzenia 
sobie z problemem przemocy względem starszych ko-

biet ze strony męża, bądź partnera życiowego. Z punktu 
widzenia realizacji projektu ważne było również oddzia-
ływanie polegające na budzeniu świadomości społecznej 
nie tylko u osób doznających przemocy, ale także u tych 
wszystkich, których ów problem dotyczy.

Na potrzeby projektu przeanalizowanych zostało 
70 akt spraw dotyczących przemocy względem star-
szych kobiet, skierowanych do Sądu Rejonowego 
w Białymstoku, które zostały zakwalifikowane jako 
przestępstwo z naruszenia art. 207 Kodeksu karnego 
(przestępstwo z zakresu przemocy domowej). Do analiz 
posłużyły nam akta spraw z lat 2001-2010.  

Zanim zaprezentowane zostaną przypadki wybranych 
sześciu spraw, przedstawiona zostanie krótka charakte-
rystyka wszystkich badanych akt spraw uwzględniająca 
cechy społeczno-demograficzne ofiar i sprawców prze-
mocy. Stanowi ona bowiem tło dla podejmowanej w ar-
tykule tematyki.  

Badane ofiary przemocy małżeńskiej były w wieku 
od 60 do 81 lat, przy czym większość poszkodowanych 
zamieszkiwała ze sprawcą pozostając z nim jednocze-
śnie w związku małżeńskim. Były także przypadki par 
w separacji, bądź będących po rozwodzie, które nadal 
zamieszkiwały wspólnie z mężem/partnerem. Spośród 
badanych 70 spraw zdecydowana większość osób do-
znających przemocy (75,7%) zamieszkiwała w mieście, 
niespełna 25% w środowisku wiejskim. Nie odnotowa-
no przypadku świadczącego o tym, że w czasie ostatniej 
odnotowanej sytuacji przemocowej, ofiara przemocy 
świadczyła opiekę pielęgnacyjną względem sprawcy. 
Były jednak przypadki starszych kobiet – ofiar przemo-
cy, które otrzymywały opiekę pielęgnacyjną od sprawcy 
przemocy. Dotyczyło to 4,3% badanych. Jedna z nich 
uzyskiwała także opiekę pielęgnacyjną ze strony insty-
tucji. Blisko 43% kobiet cierpiało na przewlekłe choro-
by somatyczne, 7,1% było niepełnosprawnych fizycz-
nie, 6% miało problemy ze zdrowiem psychicznym, 
zaś 2,9% cierpiało na demencję. Ponad połowa kobiet 
w momencie ostatniego zgłoszonego zdarzenia miała 
problemy ze zdrowiem, co mogło ograniczać ich zdol-
ności do obrony przed agresją ze strony sprawcy prze-
mocy.

W każdym spośród analizowanych przypadków oso-
bą stosującą przemoc był mąż/partner, który w czasie 
ostatniego zgłoszonego zdarzenia był w wieku od 52 do 
82 lat. Żaden ze sprawców nie otrzymywał opieki pie-
lęgnacyjnej od ofiary, ale 4,3% z nich świadczyło opie-
kę pielęgnacyjną względem niej. Aż 38,6% sprawców 

1  W projekcie Mind the Gap! brało udział 7 partnerów z 6 krajów europejskich: Austrii, Niemiec, Polski, Portugalii, Węgier, Wielkiej Brytanii. Stronę 
polską reprezentowali pracownicy Zakładu Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej oraz Zakładu Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej Uniwer-
sytetu w Białymstoku



186 MAŁGORZATA HALICKA, JERZY HALICKI, ANNA SZAFRANEK, EMILIA KRAMKOWSKA

GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 3

cierpiało na poważne choroby somatyczne, 14,3% było 
niepełnosprawnych fizycznie, 5,7% cierpiało na demen-
cję, a dalsze 2,9% miało problemy natury psychicznej. 
Wszyscy mężczyźni nadużywali alkoholu.   Może to być 
jedna z istotnych przyczyn eskalująca problem przemo-
cy w związku małżeńskim/partnerskim. 

Na tle tej ogólnej charakterystyki wszystkich bada-
nych akt spraw, niżej zaprezentowanych zostanie sześć 
wybranych przypadków, w których zaobserwowano 
pewne wspólne elementy. Wszystkie ofiary mieszka-
ły wspólnie ze sprawcą i pozostawały z nim w związku 
małżeńskim. W każdym z tych przypadków przemoc 
małżeńska stosowana była bardzo często i trwała od 
dłuższego czasu. W każdym z analizowanych przypad-
ków pojawiała się choroba. Zauważyć także należy, iż 
każdy ze sprawców miał problem z nadużywaniem alko-
holu. Wart odnotowania jest fakt, iż w omawianych sze-
ściu przypadkach istnieli członkowie rodziny – świadko-
wie, którzy wiedzieli o stosowaniu przemocy. Wszystkie 
sprawy zostały skierowane do sądu, pięciu z omawia-
nych sprawców uznano za winnych zarzucanych im czy-
nów i skazano ich na karę więzienia, bądź karę w zawie-
szeniu. Tylko w jednym przypadku, z powodu śmierci 
ofiary, sprawa została umorzona. 

Wyniki

Sprawa I: Ofiara obciążona chorobami, sprawca 
zdrowy

W przypadku pierwszej sprawy, ofiara była osobą 
obciążoną chorobami, sprawca nie doświadczał poważ-
nych problemów zdrowotnych. Osobą doznającą prze-
mocy była kobieta w wieku 60 lat, z wykształceniem 
podstawowym, mieszkająca na wsi, natomiast osobą 
stosującą przemoc był mężczyzna w wieku 62 lat, tak-
że z podstawowym wykształceniem, zamieszkujący 
wspólnie z ofiarą na wsi. Ofiara samodzielnie zgłosiła 
się na policję w celu zawiadomienia o popełnieniu prze-
stępstwa. Zeznała, że mąż będąc w stanie nietrzeźwym 
wszczyna awantury, w trakcie których bije mnie po ca-
łym ciele, wyzywa mnie, wypędza z domu, grozi zabój-
stwem. Dodała także, iż jej podstawowym celem jest 
ściganie i ukaranie męża. W trakcie zeznań pokrzyw-
dzona przyznała, że sprawca: krzyczy tak głośno, że 
nie można usiedzieć w domu. Nas traktuje jak szmaty, 
a przy mnie podchodzi do psa i tego psa głaszcze, cału-
je. Mamy wszyscy nerwicę, doszło do tego, że muszę się 
chować, kiedy on wraca do domu. Choruję na cukrzycę 
i nadciśnienie. Nie mogę się denerwować, a tylko kiedy 
on wraca do domu, to mi skacze ciśnienie. Nie mam siły 
z nim rozmawiać i żyć. Kiedy jest pijany, śpi, a kiedy się 

przebudzi od razu robi awantury. Z powyższych zeznań 
wynika, że ofiara, u której zdiagnozowano przewlekłe 
somatyczne choroby nie jest w stanie funkcjonować na 
co dzień ze sprawcą, nie ma też siły na obronę przed do-
świadczaną z jego strony przemocą. 

Funkcjonariusze policji przesłuchali także sprawcę, 
który oświadczył, że: (…) nie przyznaję się do popełnie-
nia zarzucanego mu czynu. Żona wymyśla coś, czego nie 
było. Niech ona pokaże obdukcję lekarską, albo niech 
udowodni, że piję alkohol, nie robiła żadnych obdukcji, 
skoro ją biłem, to niech pokaże, jeśli zajdzie potrzeba 
opowiem wszystko szczegółowo przed sądem, teraz nie 
będę zeznawał. Powyższe zeznanie może świadczyć, że 
sprawca nie poczuwał się do winy i nie widział nic złego 
w swoim zachowaniu. Jednocześnie zdawał sobie spra-
wę ze swojej przewagi i świadomy faktu, że ofiara nie 
ma dowodów, w postaci obdukcji, na poparcie swoich 
zeznań, z premedytacją zeznawał, że czyny przemocowe 
nie miały miejsca. 

Sąd uznał sprawcę za winnego popełnianych czynów 
i skazał go na półtora roku pozbawienia wolności w za-
wieszeniu na trzy lata, zobowiązał go do powstrzymania 
się od nadużywania alkoholu i oddał pod dozór kurato-
ra. Z akt sprawy wynikało także, iż dozór nad spraw-
cą zakończył się, ze względu na upływ okresu próby, 
a sprawca zachowywał się poprawnie. Wprawdzie zda-
rzało mu się sporadyczne nadużywanie alkoholu, ale nie 
stosował wówczas przemocy i nie wszczynał awantur. 
Być może wpływ na to miała osobista tragedia sprawcy, 
którego córka została brutalnie zamordowana. Sprawca 
zeznał, iż załamał się, czasami spożywał alkohol, ponie-
waż nie potrafił pogodzić się z zaistniałą sytuacją. Picie 
alkoholu w tym przypadku był reakcją na stratę, przy 
jednoczesnym braku awantur, ubliżania i agresji. 

Sprawa II: Ofiara z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, sprawca zdrowy 

Następny przypadek to sytuacja nieco podobna do 
poprzedniej, tzn. osobą doświadczającą przemocy była 
kobieta mająca problemy zdrowotne, zaś sprawca był 
osobą zdrową, jednak powaga tej sprawy powoduje, że 
warto ją opisać. 

Ofiarą przemocy była kobieta w wieku 63 lat, eme-
rytka, z wykształceniem podstawowym, zamieszkająca 
z mężem w mieście, w mieszkaniu, które niegdyś otrzy-
mała z zakładu pracy. Kobieta chorowała na osteopo-
rozę, chodziła o kulach, była osobą z lekkim stopniem 
niepełnosprawności. Postępujący proces starzenia się 
powodował, iż jej samopoczucie i samodzielność po-
garszały się. Z kolei jej mąż od wielu lat nadużywający 
alkoholu: znęca się nade mną w sposób fizyczny i psy-
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chiczny, bije, popycha, wylewa na mnie wodę, żywność, 
popycha, grozi podpaleniem mieszkania, niszczy przed-
mioty, groził pozbawieniem życia – zeznawała kobieta. 
Pokrzywdzona stwierdziła też, że około 3 lata po zawar-
ciu małżeństwa doszło do pierwszego pobicia, z biegiem 
lata nadużywanie alkoholu przez męża nasilało się, od 
1986 r. mąż dostał rentę i od tego czasu jego nadużywa-
nie alkoholu nie ma przerw. Ofiara zmęczona całą sytu-
acją i zaniepokojona o swoje bezpieczeństwo i zdrowie 
zgłosiła się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, prosząc o skierowanie męża 
na leczenie. Po zapoznaniu się z całą sytuacją Komisja 
skierowała do prokuratury pismo z zawiadomieniem 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez męża po-
krzywdzonej. 

Przesłuchiwany przez policję sprawca przemocy – 
mężczyzna w wieku 65 lat, emeryt z wykształceniem 
podstawowym mówił, że od 40 lat jest w związku mał-
żeńskim z kobietą i cały czas byli zgodnym małżeń-
stwem. Zdarzało się, że czasami wypił wódkę, ale nie 
było to częste. Mówił, że kilka lat temu zdarzało się mu 
pić dużo, ale dopiero teraz jest świadomy tego, że nad-
używał alkoholu. Twierdził, że będąc pod wpływem 
alkoholu, często chciało mu się śpiewać i być może 
wszczynał awantury, ale nie bił żony, gdyż zdawał sobie 
sprawę, że ma słabe kości i niechcący mógłby jej zrobić 
krzywdę. Można zatem powiedzieć, że sprawca przemo-
cy był świadomy „przewagi”, jaką miał nad chorą i nie 
w pełni sprawną żoną. Przekonywał jednak, że nie wy-
korzystywał tego przeciwko niej. 

Rozpoznanie sytuacji przez prokuratora zakończyło 
się skierowaniem jej do sądu, gdzie podczas pierwszej 
rozprawy, oskarżony wnioskował o warunkowe umorze-
nie postępowania, gdyż podjął leczenie odwykowe, po-
prawił swoje zachowanie, co potwierdziła pokrzywdzo-
na. Sąd przychylił się do wniosku oskarżonego i oddał 
go pod dozór kuratora na okres 2 lat. Czas próby minął 
pomyślnie, mężczyzna miał wszczepiony esperal, co po-
mogło mu w walce z uzależnieniem. Jednak po zakoń-
czeniu dozoru, zachowanie sprawcy znów pogorszyło 
się na tyle poważnie, że pokrzywdzona powiadomiła ku-
ratora i sprawa wróciła do sądu. Z informacji zawartych 
w aktach sprawy wiadomo, iż sprawca został skazany, 
wyrok wydano w zawieszeniu, zaś ponowny dozór kura-
tora przebiegał poprawnie. Sprawca znów zmienił swoje 
zachowanie na lepsze, a tuż przed zakończeniem okresu 
próby zmarł. 

W literaturze anglojęzycznej czytamy, iż związek 
małżeński jest być może jedną z najbardziej intymnych 
i prywatnych relacji, a sprawowanie opieki nad part-
nerem/ partnerką jest traktowane jako wyraz, czy też 
„przedłużenie” miłości i wsparcia, które definiują ten 

typ związku. Kiedy poważna lub długotrwała choroba 
zwiększa zapotrzebowanie na opiekę, partnerzy moją 
prawo podtrzymywać oczekiwania względem siebie, 
czyli mają prawo oczekiwać, że opieka będzie nadal 
świadczona, tak jak było dawniej. Nie ulega wątpliwo-
ści, że sprawowanie opieki nad współmałżonkiem to po-
wszechna praktyka spotykana w wielu małżeństwach lu-
dzi starych, a wynikająca z dożywania przez nich coraz 
późniejszego wieku [3]. Niestety prawidłowość ta nie 
sprawdziła się w omawianym przypadku. Pokrzywdzo-
na nie mogła liczyć na męża, na jego pomoc i wsparcie. 
Było wręcz przeciwnie. Choroba kobiety, jak też postę-
pujący proces starzenia się spowodowały, iż po wielu la-
tach doświadczanej przemocy podjęła decyzję o poszu-
kiwaniu pomocy. Jej niepełna sprawność, świadomość 
braku możliwości obronienia się przed agresywnym mę-
żem oraz obawa przed pogarszaniem się sytuacji wpły-
nęły na przerwanie biernej postawy wobec doznawanej 
przemocy. 

Sprawa III: Ofiara – II grupa inwalidzka, 
sprawca – I grupa inwalidzka

Kolejna sprawa różniła się nieco od powyżej omó-
wionego przykładu, gdyż zarówno sprawca, jak i ofia-
ra były osobami posiadającymi grupy inwalidzkie. 
Osoba doznająca przemocy, to kobieta w wieku 60 lat, 
z wykształceniem podstawowym, mieszkająca w mie-
ście, natomiast osoba stosująca przemoc to mężczyzna 
w wieku 64 lat, podobnie jak ofiara z wykształceniem 
podstawowym i mieszkaniec miasta. W tym przypadku 
osobą zgłaszającą organom ścigania swoją sytuację była 
pokrzywdzona, która oświadczyła, że mąż znęca się nad 
nią fizycznie i moralnie. 

Ofiara zeznała, że: mąż znęca się nade mną i dzieć-
mi fizycznie i moralnie (…), wszczyna awantury jak jest 
nietrzeźwy, ale ostatnio już nie pije, a rzuca się do mnie 
i dzieci. Dzieci stają w mojej obronie, on je szarpie i ko-
pie. Nie robiłam wcześniej żadnych badań lekarskich, 
ale ostatnio po pobiciu byłam u lekarza i ten wydał za-
świadczenie o obrażeniach. Mąż ma I grupę inwalidzką, 
bo choruje na tarczycę i cukrzycę. Pomimo chorób jest 
cały czas agresywny wobec mnie i dzieci. W domu jest 
atmosfera strachu i psychicznego wykończenia. W tym 
przypadku zauważono, iż choroba może powodować 
eskalację przemocy. Być może wytłumaczenie stanowi 
koncepcja „zakłócenia biograficznego” M. Bury`ego, 
która nacisk kładzie w sposób szczególny na konse-
kwencje choroby w aspekcie relacji społecznych. Wza-
jemność w relacjach społecznych zostaje zakłócona, 
a ważniejsze staje się doświadczenie zależności [4]. Taki 
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tok rozumowania wydaje się słuszny, kiedy analizie 
poddane zostaną słowa osoby stosującej przemoc.

Sprawca oświadczył, że: w moim małżeństwie zawsze 
dochodziło do kłótni, ale źle jest od 5 lat. Wtedy żona 
z dziećmi wyjechała do rodziny na niby odpoczynek. 
Tam została zbuntowana przez swoją rodzinę przeciw-
ko mnie. Od tamtej pory żona stara się wszystko zrobić 
przeciw mnie. Żona miała gotować i prać, ale zaczęła 
tak gotować, że ja nie mogę tego jeść, jest to związane 
z cukrzycą. (…). Zginęły wszystkie dokumenty związane 
z finansami i w razie rozwodu ja nie będę mógł udowod-
nić, że miałem swój wkład. Zginęła moja obrączka. Żona 
naśmiewa się ze mnie, że ja udaję chorobę i że jestem 
zdrowy. Żona mówi, że powinienem nie żyć a ona wte-
dy wzięłaby lokatorów do mojego pokoju. Powyższe ze-
znania mogą zostać zanalizowane w aspekcie koncepcji 
„zakłócenia biograficznego”. Wydaje się, iż sprawca za-
uważa zależność od żony, która jego zdaniem nie speł-
nia swoich zadań. Być może czas, o którym wspomina 
sprawca – pogorszenie sytuacji w małżeństwie przed 
kilkoma laty, był związany przede wszystkim z zaist-
nieniem, a może nasileniem choroby, a nie wyjazdem 
żony do bliskich. Być może taka sytuacja była powodem 
zmian w percepcji relacji z najbliższymi. W tym wypad-
ku niebagatelną rolę odegrał także czynnik alkoholowy. 
Pokrzywdzona w swoich zeznaniach wyraźnie wskazu-
je na dwa czynniki sprzyjające pojawianiu się przemocy 
w ich małżeństwie: choroba męża oraz nadużywanie al-
koholu przez sprawcę.

Ostatecznie sąd przychylił się do zeznań ofiary, uznał 
sprawcę za winnego i wymierzył mu karę pozbawienia 
wolności na okres jednego roku w zawieszeniu na dwa 
lata. W uzasadnieniu wskazano, że świadkowie potwier-
dzili fakt nadużyć względem żony, zaś w świetle zebra-
nego materiału uznano, że zeznania sprawcy nie były 
wiarygodne. Badania lekarskie potwierdziły, iż obraże-
nia na ciele pokrzywdzonej powstały podczas awantur 
domowych. Funkcjonariusze policji potwierdzili fakt 
przeprowadzenia interwencji. Na korzyść oskarżonego 
przemawiała jedynie dotychczasowa niekaralność.  

Sprawa IV: Ofiara zdrowa, sprawca obciążony 
zdiagnozowaną chorobą alkoholową

Kolejny przykład dotyczy odmiennej sytuacji, po-
nieważ w przypadku ofiary nie zdiagnozowano żadnej 
choroby somatycznej, natomiast sprawca był obciążony 
chorobą alkoholową. W omawianej sprawie ofiara miała 
64 lata, wykształcenie zawodowe, była mieszkanką wsi. 
Z kolei sprawca był w wieku 67 lat, miał wykształcenie 
średnie i również mieszkał na wsi.

Tak jak w poprzednich sprawach, również i w tym 
przypadku to ofiara była osobą zgłaszającą zdarzenie na 
policję. Składając zeznanie pokrzywdzona oświadczy-
ła, że: mąż groził mi siekierą, krzyczał, że mnie zabije, 
domagał się ode mnie pieniędzy, wyzywał mnie wulgar-
nymi słowami, obawiam się, że spełni groźby, krzyczał, 
że posiada papiery z Choroszczy i nikt mu nic nie zrobi, 
groził pozbawieniem życia nie po raz pierwszy (…). Wy-
zywanie trwało 10 minut, kiedy powiedziałam, żeby się 
uspokoił, bo zadzwonię na policję, dostał szału, poszedł 
i wrócił z siekierą, podniósł ją jakby chciał uderzyć, ja 
w tym momencie zaczęłam krzyczeć, poszłam do telefo-
nu zadzwonić na policję. Kiedy mąż zobaczył radiowóz, 
odrzucił siekierę, usiadł w pokoju i zachowywał się spo-
kojnie. Ofiara zeznała także, iż głównym celem szukania 
pomocy na policji była chęć uświadomienia sprawcy, że 
nie jest osobą bezkarną i że za popełniane przez niego 
czyny grożą określone sankcje. Kobieta chciała pokazać 
dwa oblicza sprawcy, który z premedytacją groził jej po-
zbawieniem życia, a w momencie przyjazdu policji za-
chowywał się spokojnie i siebie stawiał w roli ofiary.

W swoim zeznaniu sprawca oświadczył, że: zarzut 
zrozumiałem, nie przyznaję się do jego popełnienia. 
Nie będę składał żadnych wyjaśnień. To żona mnie bije, 
a nie ja ją. 

W tym przypadku sąd zarządził wobec sprawcy wy-
konanie kary jednego roku pozbawienia wolności, 
gdyż kurator przedstawił dowody świadczące o tym, że 
sprawca nadużywa alkoholu, wywołuje awantury, grozi 
żonie, a w domu są interwencje policji. Miał negatywny 
stosunek zarówno do kuratora, jak i zmiany swojego za-
chowania. W czasie trwania dochodzenia w tej sprawie 
(ok. 3 miesięcy) odnotowano 39 interwencji policji, któ-
re swój finał miały m.in. w doprowadzeniu oskarżonego 
na izbę wytrzeźwień.

Ostatecznie wykonanie wyroku zostało jednak odło-
żone w czasie z powodu złego stanu zdrowia skazane-
go. Dlatego też pokrzywdzona dwukrotnie wystąpiła do 
sądu z podaniem o przyspieszenie nakazu wykonania 
kary, gdyż sprawca w dalszym ciągu nadużywał alkoho-
lu, robił awantury i mścił się na ofierze. W pierwszym 
podaniu kobieta argumentowała, iż mąż nieustannie 
twierdzi, że nic mu nie grozi, że nie pójdzie do więzie-
nia, dlatego też może zachowywać się w taki sposób, 
w jaki chce. W kolejnym podaniu pokrzywdzona ko-
nieczność osadzenia skazanego motywowała faktem, 
iż mimo dokonanej eksmisji oskarżonego, mężczyzna 
ów będąc w stanie nietrzeźwym nadal niepokoi i gnę-
bi ofiarę, co kończy się regularnym pobytem na izbie 
wytrzeźwień. Sąd przychylił się ostatecznie do podania 
pokrzywdzonej i nakazał natychmiastowe skierowanie 
sprawcy do zakładu karnego w celu odbycia kary.
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Sprawa V: Ofiara z demencją, sprawca obciążony 
chorobami i nadużywający alkoholu

Następny przypadek wydaje się być przykładem nie-
zwykle skomplikowanej sprawy, gdyż ofiara mająca 81 
lat, z wykształceniem podstawowym, mieszkanka wsi, 
miała jednocześnie zdiagnozowaną demencję. Spraw-
ca z kolei był osobą w wieku 79 lat, także z wykształ-
ceniu podstawowym i także zamieszkujący na wsi. 
W omawianym artykule jest to jedyny przypadek, w któ-
rym osoba trzecia, w tym przypadku syn ofiary, zgłosił 
w imieniu pokrzywdzonej zdarzenie przemocowe na po-
licję. 
Świadek zeznał, iż jego rodzice od wielu lat mieszka-

ją sami, a matka cierpi na zaniki pamięci i: nie poznaje 
nawet mnie. Mama nie potrafi powiedzieć dokładnie, co 
się wokół niej dzieje. Nie jest świadoma. Ojciec odkąd 
pamiętam nadużywa alkoholu. Nie leczył się odwykowo, 
a mama wymaga stałej opieki. (…) Ojciec zabiera ma-
mie emeryturę, ale o nią nie dba. Od 2000 roku ojciec 
znęca się nad nią fizycznie i psychicznie. Używa wobec 
niej słów wulgarnych, wygania ją z domu, odmawia jej 
jedzenia. Zdarzało się, że zamykał ją w domu i wycho-
dził na cały dzień. Zostawała sama i nie wiem, czy mia-
ła zapewnione jakieś posiłki (…) w dniu wczorajszym 
otrzymałem telefon i powiedziano mi, że ojciec znęca 
się nad moją matką, że mama ma zasinienia w okolicy 
oka, żuchwy, na nogach. Powiedziano mi, że mama ma 
chyba złamaną rękę. Mama została karetką zawieziona 
do szpitala. Pytałem się ojca co się stało, powiedział, że 
mama spadłą ze schodów. Nie wierzę w to, co mówi, oj-
ciec kłamie (…). 

Policja prowadząc dochodzenie wzięła także pod 
uwagę zeznania pracownika pomocy społecznej, któ-
ry przyznał, że ośrodek wystąpił do sądu o umiesz-
czenie pokrzywdzonej w domu pomocy społecznej, 
ale jej mąż nie wyraził na to zgody. Podczas sprawy 
biegły stwierdził, iż pokrzywdzona z powodu choro-
by psychicznej nie jest zdolna do zaspokojenia swo-
ich potrzeb życiowych i wymaga stałej opieki, gdyż 
jej brak zagraża jej życiu. Kiedy pracownicy pomocy 
społecznej odwiedzali pokrzywdzoną, zwykle zastawali 
ją samą, zamkniętą w domu, głodną i brudną. Pracownik 
socjalny poświadczył także, iż mąż wyżej wymienionej 
nadużywał alkoholu i zabierał ofierze emeryturę. 

Przesłuchaniu, przy udziale prokuratora i psycholo-
ga poddana została także pokrzywdzona, która na py-
tanie jak ma na imię odpowiedziała, że nie pamięta, po 
czym zaczęła nucić piosenkę. Wobec braku możliwości 
nawiązania prawidłowego kontaktu z ofiarą przemocy, 
przesłuchanie zostało szybko zakończone. Pokrzywdzo-
na wykazywała cechy dezorientacji w odniesieniu do 
miejsca i czasu, a także nie była w stanie podpisać pro-

tokołu. Na pytanie, czy umie pisać, odpowiedziała, że 
zapomniała. Opinia psychologa wskazała, iż u pokrzyw-
dzonej stwierdzone zostały cechy demencji starczej, za-
burzenia czynności pamięciowej, zdolności zapamięty-
wania i odtwarzania zdarzeń. Niemożliwe było także na-
wiązanie kontaktu werbalnego z badaną. Jej wypowiedzi 
określono jako konfabulacje, stwierdzono także, iż nie 
jest w stanie odtwarzać zdarzeń zgodnie z ich rzeczywi-
stym przebiegiem. 

Mężczyzna stosujący przemoc zeznał początkowo, 
iż: przyznaję się do popełnienia zarzucanego mi czynu. 
Korzystam z prawa do odmowy składania wyjaśnień, nie 
będą odpowiadał na zadane mi pytania, nie będę prze-
glądał akt śledztwa, chcę skorzystać z możliwości dobro-
wolnego poddania się karze. Jednak już podczas kolej-
nego przesłuchania zmienił zeznania, nie przyznawał się 
do zarzucanych mu czynów, gdyż: policjant prowadzący 
postępowanie wiedział, że jestem osobą niepiśmienną 
(nie umiem czytać i pisać) napisał zupełnie co innego, 
a co innego zostało mi przeczytane. Zeznania świadków 
w tej sprawie nie zostały mi przedstawione. A policja 
mówiła pod moim adresem obraźliwe komentarze typu: 
brudas, łachman. 

Zakończenie omawianej sprawy różni się nieco od po-
przednich, gdyż została ona warunkowo umorzona na 
okres próby wynoszący rok, z powodu śmierci pokrzyw-
dzonej. Z protokołu rozprawy wynika także, iż wniosek 
o umorzenie złożył nie tylko oskarżony, ale także jego 
syn. Obaj zgodnie zeznali, że przed śmiercią doszło do 
pojednania ofiary ze sprawcą, a wszelkie szkody zostały 
przez oskarżonego naprawione. 

Rodzina nabiera szczególnego znaczenia w staro-
ści, dając w razie potrzeby oparcie w ramach niepisa-
nej umowy międzypokoleniowej [5]. Jednak badania 
przeprowadzone przez M. Halicką pokazują, że rzadko 
zdarza się solidarne wsparcie kobiecie w starszym wie-
ku doznającej przemocy od męża ze strony wszystkich 
członków rodziny [6]. W przypadku omawianej wyżej 
sytuacji, nie zostało spełnione jedno z podstawowych 
kryteriów dotyczące jakości życia osób chorych psy-
chicznie. Zdaniem Kępińskiego osoby z tym szczególnie 
trudnym schorzeniem wykazują potrzebę życia w zgo-
dzie, miłości i przyjaźni z najbliższymi [7]. Brak po-
czucia akceptacji, zrozumienia, ze strony osób bliskich, 
a w sposób szczególny rodziny, może powodować po-
głębianie się choroby, jak również wpływać na zwięk-
szanie się poczucia zagubienia [8]. W skrajnych przy-
padkach złe traktowanie osób chorych psychicznie, osób 
z demencją starczą może także powodować, oprócz po-
czucia osamotnienia i beznadziejności, agresję słowną, 
działania autodestrukcyjne z popełnieniem samobójstwa 
włącznie [7,9,10,11]. 
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Powyższy przykład pokazuje, że potrzeby kobiety do-
znającej przemocy przez wiele lat nie były zaspokojone. 
Pokrzywdzona zmarła, ale czy zachowanie oskarżonego 
przyczyniło się do poprawy komfortu życia żony przed 
śmiercią? Tego się nie dowiemy. 

Sprawa VI: Ofiara z uszczerbkiem na słuchu 
w wyniku doznawanej przemocy, sprawca – 
zdrowy 

Na zakończenie warto opisać jeszcze jeden przypadek 
kobiety, której problemy zdrowotne, a dokładnie kłopo-
ty ze słuchem były rezultatem agresywnych zachowań 
męża. 

Na Komisariat Policji zgłosiła się kobieta w wie-
ku 64 lat, rencistka, z wykształceniem podstawowym, 
zamieszkująca z mężem i córką na wsi. Zeznała, iż od 
dłuższego czasu mąż znęca się nad nią i córką w ten 
sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczyna 
awantury, bije, popycha, wyzywa, znieważa. Kobieta 
zeznała również, że kilka lat temu zostałam tak pobita 
przez męża, że utraciłam słuch w lewym uchu. Poszłam 
do lekarza, byłam u specjalisty i okazało się, że mam 
trwale uszkodzony słuch w lewym uchu. Mam zaświad-
czenie lekarskie z tego zdarzenia. To jest już nie do od-
wrócenia – mówiła kobieta. 

W aktach sprawy były również zeznania sprawcy 
przemocy – mężczyzna w wieku 70 lat, emeryt, wy-
kształcenie podstawowe, nie przyznał się do popełnie-
nia zarzuconego mu czynu. Mówił, że owszem, kłóci się 
z żoną, ale nigdy się nad nią nie znęcał i jej nie bił. We-
dług niego żona złożyła zawiadomienie, ponieważ chce 
się go pozbyć z domu, który odziedziczyła po rodzicach. 
Nieprawdą jest, że znęcam się nad żoną, przeżyliśmy ra-
zem 40 lat i do tej pory byłem dobry, a teraz już nie – 
mówił sprawca. 

Sprawa trafiła do sądu, gdzie mężczyznę uznano win-
nym. Wymierzono mu karę roku pozbawienia wolności, 
a jej wykonanie warunkowo zawieszono na okres prób-
ny 3 lat. Kurator sprawujący dozór w swoim sprawozda-
niu napisał, iż podczas okresu próby doszło do rozwodu 
małżonków, podziału majątku, sprawca wyprowadził się 
od ofiary i zamieszkał w innej miejscowości. Można za-
tem uznać, iż problem został rozwiązany. Niemniej jed-
nak kobieta już zawsze będzie zmagać się z następstwa-

mi doświadczanej przemocy i poniesionym uszczerb-
kiem na zdrowiu.

Wnioski

Zaprezentowany materiał dotyczący zachowań prze-
mocowych w związku małżeńskim osób w starszym 
wieku, pochodzący z akt spraw Sądu Rejonowego 
w Białymstoku pokazuje zróżnicowaną sytuację ży-
ciową osób doznających przemocy i osób stosujących 
przemoc, a także różny odbiór sytuacji przemocowych 
przez ofiary i sprawców przemocy. Jak pokazały 
analizy, ofiarą przemocy była we wszystkich sześciu 
przypadkach kobieta, natomiast sprawcą przemocy męż-
czyzna. To, co jest wspólne dla analizowanych spraw, to 
kontekst choroby. Z badanych akt wynika, że choroba 
ma związek z sytuacjami przemocy w związkach mał-
żeńskich utrudnia, a nawet zakłóca naturalny rytm życia 
codziennego. W aktach spraw udokumentowane zosta-
ły sytuacje, w których mężczyzna – sprawca przemo-
cy obciążony przewlekłymi somatycznymi chorobami 
staje się bardziej agresywny. Nieumiejętność pogodze-
nia się z nową jakościowo i trudną sytuacją zdrowotną 
wyzwalała w sprawcy negatywne emocje przejawiające 
się w agresji i zachowaniach przemocowych. Doświad-
czanie choroby ma także niekorzystny wpływ na kobiety 
– ofiary przemocy, które w wielu przypadkach nie mają 
siły na obronę przed agresją i albo pokornie wszystko 
znoszą, albo świadome postępującego procesu starzenia 
podejmują działania na rzecz przerwania sytuacji prze-
mocy zgłaszając sprawę odpowiednim służbom. 

Aby łagodzić skutki przemocy w związku małżeńskim 
osób w starszym wieku, rozumiane w kontekście cho-
roby, należałoby usprawnić system reagowania służb 
społecznych, mundurowych, medycznych polegający na 
odpowiednio wczesnym i solidarnym wspieraniu osób 
poszkodowanych. Nie może to jednak dokonać się bez 
udziału, zaangażowania i współpracy rodziny zarówno 
w przestrzeni prywatnej jak i społecznej.
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 Streszczenie 

Wstęp. Dotychczasowe badania kobiet z rakiem piersi nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak diagnoza 
i późniejsza jakość życia zależą od wieku pojawienia się choroby. Cel. Prześledzono trajektorie przebiegu oceny jakości 
życia uwarunkowanej stanem zdrowia kobiet młodszych w wieku do 50 lat i starszych w wieku 51 lat i powyżej, leczonych 
z powodu raka piersi. Materiał i metody. Badaniami objęto kobiety zgłaszające się do Regionalnej Poradni Wczesnej Dia-
gnostyki i Leczenia Chorób Piersi I Katedry Chirurgii UJ CM w Krakowie, w trzech etapach: I przed zabiegiem operacyj-
nym oraz w II (6 miesięcy) i III etapie (12 miesięcy) po zakończeniu leczenia posługując się skalą SF-36. W analizie sta-
tystycznej zastosowano uogólnione równania estymujące. Wyniki. Nie potwierdzono zmian w funkcjonowaniu społecznym 
starszych kobiet, natomiast u młodszych funkcjonowanie społeczne początkowo uległo poprawie, a następnie obniżyło się. 
Ograniczenia w rolach na skutek problemów fizycznych oraz poziom bólu zmniejszały się wraz z upływem czasu od zabiegu 
w starszej grupie wiekowej, w tej grupie nastąpiła również poprawa w funkcjonowaniu fizycznym. W starszej grupie wieko-
wej kobiety nigdy niezamężne gorzej oceniały ogólny stan zdrowia, jak również wykazywały większe ograniczenia w rolach 
z powodu problemów fizycznych oraz problemów emocjonalnych niż te przebywające z związku małżeńskim. Starsze kobiety 
będące po rozwodzie lub w separacji gorzej oceniały funkcjonowanie społeczne. Myślenie z wiarą i nadzieją o przyszłości 
w obu grupach kobiet było związane z wyższą witalnością, ponadto u starszych kobiet z lepszą oceną zdrowia psychicznego 
oraz mniejszymi ograniczeniami z powodu problemów fizycznych. Starsze aktywnie zawodowo kobiety odznaczały się lep-
szym funkcjonowaniem fizycznym i społecznym oraz mniejszym ograniczeniem w rolach w związku z problemami emocjo-
nalnymi. Wnioski. Prześledzenie przebiegu trajektorii jakości życia u starszych i młodych kobiet leczonych z powodu raka 
piersi w porównaniu do kobiet leczonych z powodu zmian łagodnych pozwala na określenie wpływu czasu na oceny po-
szczególnych wymiarów jakości życia. Potwierdzono odmienności w ocenie różnych wymiarach jakości życia przez starsze 
i młodsze kobiety leczone z powodu raka piersi. Takie uwarunkowania jak stan cywilny i aktywność zawodowa były istotny-
mi wyznacznikami oceny jakości życia po zakończeniu leczenia z powodu raka piersi. (Gerontol Pol 2016, 24, 192-206)

Słowa kluczowe: trajektorie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia, wiek, kobiety z rakiem piersi, kobiety 
ze zmianami łagodnymi

Abstract

Introduction. Existing research concerned with breast cancer have not provided a clear answer how cancer diagnosis and 
later quality of life have been influenced by age in which the diagnosis was concluded. Aim. The research aims at investi-
gating the trajectories of assessment regarding the health related quality of life in younger (18-50 yrs) and older (51yrs +) 
women with breast cancer, using SF-36 questionnaire based on the model of generalize estimating equation. Material and 
methods. The study was performed among patients of Regional Outpatients Unit of Early Diagnosis and Treatment of Bre-
ast Diseases of I Department of Surgery, Medical College of Jagiellonian University in three stages: before surgical treat-
ment (basic study) and in 6months and 12 months after the treatment. Results. There were no changes observed in social 
functioning of older women with breast cancer, although in younger women social functioning at the beginning increased, 
and decreased later significantly. Limitations in performed social roles due to physical health problems as well as the pain 
levels have been changing in older group of women during the period of observation. Older unmarried women poorly as-
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sessed their general health status and they exhibited higher level of limitations in fulfilling their social roles, what was cau-
sed by physical and emotional problems, compared to the married participants. Older divorced or in separation women 
assessed their social functioning as a poorer quality. Looking forward in a hopeful manner towards the future in both age 
groups was associated with higher level of vitality, and in older women, additionally with higher level of self-assessment 
concerning their mental health and lower level of role limitations caused by physical problems. Older women involved in 
professional activity presented better physical and social functional status and fewer limitations in social roles caused by 
emotional status. Conclusions. Following the course of the quality of life trajectory in older and young females treated for 
breast cancer in comparison to females treated for benign tumors allows specifying the influence of time on assessing re-
spective quality of life dimensions. Diversity in assessing various dimensions concerning quality of life has been confirmed 
in older and young females treated for breast cancer. Marital status and professional activity constituted a significant de-
terminant of quality of life after breast cancer treatment was completed. (Gerontol Pol 2016, 24, 192-206)

Keywords: trajectories of health related quality of life, age, women with breast cancer, women with benign tumor

wane dla określenia wskaźników jakości życia - więk-
szość z nich dotyczy sfery społecznej i odnosi się do wa-
runków mieszkaniowych lub zatrudnienia, zadowolenia 
z opieki medycznej, jej efektywności, kosztów opieki, 
zmierzając do określenia dobrostanu zgodnie z defini-
cją zdrowia, stworzoną przez WHO [3]. Obecnie defini-
cje te koncentrują się na subiektywnej ocenie życia jako 
całości, tj. satysfakcji pacjentek z poziomu ich funkcjo-
nowania w porównaniu do idealnego wzoru funkcjono-
wania. Definicje zwracają także uwagę na znaczenie su-
biektywnych doświadczeń pacjentek, wskazując na rolę 
wartości i preferencji w odniesieniu do zdrowotnych 
konsekwencji [4].

Model jakości życia dla chorych z rakiem piersi, stwo-
rzony przez Knobf (Quality of Life Model for Breast 
Cancer Survivors) [5] dowodzi, że jakość życia kobiet 
jest znacząco zdeterminowana jest przez 4 wymiary: fi-
zyczny dobrostan (zdolność funkcjonowania, zmęczenie/
witalność, stan zdrowia fizycznego, objawy menopauzy, 
płodność, poczucie komfortu, przybywanie na wadze), 
psychologiczny dobrostan (czynniki osobowościowe, 
poczucie niepewności przyszłości, lęk przed wznową 
choroby, napięcia/depresję, funkcje poznawcze/uwagę, 
komunikację, informacje, emocjonalne wsparcie, izo-
lację, porzucenie); społeczny dobrostan (role rodzinne, 
relacje międzyludzkie, seksualność, koncepcję własnej 
osoby/wyglądu zewnętrznego, zatrudnienie/aktywność 
w czasie wolnym, wsparcie społeczne, zasoby finansowe, 
wynikające z zatrudnienia), oraz z duchowego dobrosta-
nu (znaczenie przypisywane chorobie, religijność, trans-
cendencja, nadzieja). W badaniach nad jakością życia 
kobiet, które przeszły leczenie z tej przyczyny wskazuje 
się na występujący lęk przed nawrotem choroby, zmiany 
nastroju (smutek, frustrację, złość) poczucie utraty (usu-
nięcie piersi), konieczności akceptacji zmiany w obrazie 
ciała, przystosowania się do zmienionych pod wpływem 
choroby sposobów pełnienia ról społecznych [6-8]. 

Wypracowany przez Loerzel i wsp. model jakości 
życia kobiet z rakiem piersi z perspektywy procesu sta-

Wstęp

Zarówno w badaniach nad zachowaniami w chorobie, 
jak i w badaniach nad jakością życia kobiet, które w wy-
niku zachorowania na raka piersi przeszły różne formy 
leczenia (operacje chirurgiczne, chemioterapię, radio-
terapię) wskazuje się na wiek w momencie postawienia 
diagnozy jako jeden z podstawowych wyznaczników 
stopnia adaptacji do choroby i konsekwencji jej leczenia. 
Prowadzone badania nad znaczeniem wieku kobiet z ra-
kiem piersi z perspektywy psychospołecznych konse-
kwencji tej diagnozy, odnoszą się przede wszystkim do 
różnych wymiarów jakości życia w poszczególnych fa-
zach życia. Zwraca się uwagę na fakt, że kobiety młod-
sze do 45 roku życia w momencie diagnozy są w okre-
sie realizacji swoich planów związanych z rodziną, wy-
chowywaniem dzieci, rozwijaniem kariery zawodowej. 
Kobiety w średnim wieku (46-65 lat) muszą się liczyć 
z różnymi zmianami w stanie zdrowia fizycznego i sa-
mopoczucia psychicznego związanymi z okresem meno-
pauzy, a także zmianami w rolach społecznych i w rela-
cjach społecznych z dorosłymi lub dorastającymi dzieć-
mi; natomiast kobiety starsze (66 lat i powyżej) znajdują 
się w odmiennej sytuacji wynikającej z przejścia na 
emeryturę, ryzyka ograniczeń w aktywności fizycznej 
i ryzyka utraty (śmierci) małżonka lub przyjaciół [1]. 
Wiek w momencie diagnozy będący wskaźnikiem etapu 
życia ma istotne znaczenie dla długoterminowej jakości 
życia kobiet z rakiem piersi [2]. 

Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia odnosi 
się do wielowymiarowej koncepcji ogólnej jakości ży-
cia, wskazując na wielość wymiarów obejmujących to 
pojęcie takich jak: zdrowie somatyczne - (ból lub symp-
tomy), zdolność funkcjonowania, dobrostan rodzinny, 
dobrostan emocjonalny, duchowość, zadowolenie z za-
stosowanego leczenia (wraz z finansowymi kosztami 
leczenia), plany na przyszłość, seksualność, obraz ciała, 
społeczne funkcjonowanie, zawodowe funkcjonowanie, 
osobiste preferencje. Stworzono różne konstrukty stoso-
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rzenia się (Model of Quality of Life in Ageing Breast 
Cancer Survivors) [9] opisuje relację pomiędzy kulturą, 
doświadczeniami, wartościami a pozycją kobiet star-
szych w sytuacji choroby, ich zdrowiem fizycznym, psy-
chicznym, społecznym i duchowym dobrostanem oraz 
jakością życia, podporządkowując ten łańcuch zależno-
ści przebiegowi chorowania, zdeterminowanemu przez 
proces starzenia się. Podkreślić należy, że w różnych ba-
daniach pojęcie kobiety „młodsze vs starsze” jest różnie 
traktowane – w jednych granicą jest wiek 50 lat w in-
nych 55 lat, jeszcze w innych 60 lub 65 lat. 

Dotychczas prowadzone badania w różnych grupach 
wiekowych kobiet z rakiem piersi nie przynoszą jedno-
znacznej odpowiedzi na pytanie jak diagnoza i później-
sza jakość życia zależą od wieku pojawienia się choro-
by, tzn. czy aktywność życiowa i dobrostan psychiczny 
zostają bardziej zakłócone u kobiet młodszych czy star-
szych [10]. Z jednych badań wynika, że kobiety w młod-
szych grupach wiekowych charakteryzują się niższym 
poziomem dystresu w sytuacji leczenia zachowawczego, 
a u kobiet starszych (powyżej 50 roku życia) ten stres 
jest wyższy. Inne badania dotyczące kobiet, które prze-
żyły 5 lat po zakończeniu leczenia pokazały, że kobiety 
młodsze poniżej 65 roku życia oznaczały się niższy po-
ziomem napięcia w porównaniu do rówieśniczek, które 
ostatnio zostały zdiagnozowane. Również badania przy-
taczane przez Bloom [10] wykazały, że kobiety młod-
sze (poniżej 55 roku życia) bardziej niż kobiety starsze 
negatywnie przeżywają swoją chorobę (wyższy poziom 
napięcia, wyższy poziom emocjonalnego i finansowego 
dystresu w związku z czynnościami dnia codziennego).

Cel

W przedstawionej analizie podjęto próbę prześledzenia 
trajektorii przebiegu oceny jakości życia uwarunkowanej 
stanem zdrowia kobiet leczonych z powodu raka piersi 
w porównaniu do kobiet ze zmianami łagodnymi, bio-
rąc pod uwagę wyróżnione w zależności od wieku dwie 
grupy kobiet tj. młodszych w wieku do 50 lat i starszych 
w wieku 51 lat i powyżej. Założono odmienny przebieg 
trajektorii jakości życia uwarunkowanej stanem zdro-
wia w każdej z wyłonionych grup wiekowych kobiet (w 
młodszej i starszej) w zależności od potwierdzonej pato-
logicznie zmiany o charakterze nowotworu złośliwego 
lub zmiany łagodnej, a także od szeregu determinantów 
o charakterze demograficzno-społecznym [11].

Materiał i metody

Badaniami objęto kobiety zgłaszające się do Regio-
nalnej Poradni Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Chorób 
Piersi I Katedry Chirurgii UJ CM w Krakowie w okre-
sie od sierpnia 2006 roku do listopada 2011 roku, które 
wyraziły zgodę na wypełnienie samozwrotnego kwe-
stionariusza, w okresie oczekiwania na proponowane 
leczenie [11]. Spośród 360 kwestionariuszy rozdanych 
pacjentkom przed wykonaniem zabiegu chirurgicznego, 
wypełnionych zostało 209 (współczynnik  z w r o t n o -
ści 58%). Ostatecznie zrezygnowano z informacji uzy-
skanych od 20 chorych ze względu na zbyt liczne braki 
w odpowiedziach. W II i III etapie badania założono ze-
branie danych o jakości życia kobiet objętych badaniem 
I, w określonych przedziałach czasowych po zabiegu 
operacyjnym. W II etapie badania podjętym w pół roku 
po przebytym zabiegu operacyjnym wysłana pocztą an-
kieta zawierała pytania zmierzające do oceny jakości 
życia. W III etapie badania zwrócono się kolejny raz do 
badanych o ocenę jakości życia po upływie 12 miesięcy 
od daty zabiegu operacyjnego.

W prezentowanej analizie dotyczącej II i III etapu ba-
dania ocena jakości życia warunkowanej stanem zdro-
wia wykonana została przy użyciu kwestionariusza 
SF-36 (The 36-item short form of the Medical Outcomes 
Study questionnaire), za pomocą którego można uzy-
skać informacje o ośmiu wymiarach takich jak: ogólna 
percepcja zdrowia, funkcjonowanie fizyczne, ograni-
czenie w rolach na skutek problemów fizycznych, ból, 
funkcjonowanie społeczne, zdrowie psychiczne, ogra-
niczenie w rolach ze względu na problemy emocjonal-
ne oraz witalność. Wyniki skal zostały przekodowane 
do wartości od 0 do 100, w taki sposób, aby wyższe 
wartości na oznaczały wyższe nasilenie badanej cechy 
[12,13]. Zastosowany kwestionariusz ankiety zawierał 
również pytania o dane społeczno-demograficzne takie 
jak: wiek, stan cywilny, wykształcenie, miejsce zamiesz-
kania, a także o kontekst sytuacji emocjonalnej bada-
nych kobiet, tj. poczucie samotności, częstość wpadania 
w zdenerwowanie lub podekscytowanie, gdy stawały 
twarzą w twarz z nerwową lub nieoczekiwana sytuacją, 
pozytywne myślenie o przyszłości lub jego brak. Po-
nadto pytano o otrzymywane wsparcie społeczne oraz 
o aktywność fizyczną. W II etapie badania zebrano 
dane o ocenie jakości życia od 52 kobiet z potwierdzoną 
zmianą nowotworową oraz od 83 kobiet leczonych z po-
wodu zmiany łagodnej. W III etapie badania na ankietę 
odpowiedziało 47 kobiet leczonych z powodu zmiany 
nowotworowej i 88 kobiet leczonych z powodu zmian 
łagodnych (7 kobiet ze zmianami złośliwymi i 5 kobiet 
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ze zmianami łagodnymi wzięło udział w III etapie, nie 
odpowiadając na ankietę w II etapie).

Analiza statystyczna

Porównanie grup pod względem częstości występo-
wania cech społeczno-demograficznych wykonano za 
pomocą testu chi kwadrat. W celu oceny zmian w czasie 
w poszczególnych wymiarach jakości życia mierzonej 
skalą SF-36 zarówno w młodszej, jak i starszej grupie 
kobiet, zastosowano uogólnione równania estymujące. 
Weryfikowano istotność zmian w czasie, istotność róż-
nic w średniej ocenie wymiarów w badanym okresie 
w zależności od rozpoznania oraz istotność interakcji 
czasu i rozpoznania. Jako funkcje wiążącą wykorzysta-
no identyczność. Kolejno uogólnione równania estymu-
jące użyto w celu oceny następujących zmiennych: stan 
cywilny, wykształcenie, aktywność zawodowa, poziom 
oczekiwanego wsparcia, poczucie samotności, myślenia 
z wiarą i nadzieją o przyszłości, wpadanie w zdener-
wowanie oraz kondycja fizyczna jako determinantów 
średniej oceny poszczególnych wymiarów jakości życia 
mierzonych skalą SF-36 w trzech przedziałach czaso-
wych wśród młodszych i starszych kobiet ze zmianami 
złośliwymi.

Analiza statystyczna została przeprowadzona z wyko-
rzystaniem programu IBM SPSS Statistics 23. 

Wyniki 

W tabeli I przedstawiono rozkład badanych kobiet 
w dwóch grupach wiekowych (młodszej i starszej) w za-
leżności od charakteru zdiagnozowanej zmiany w relacji 
do trzech wymiarów czasowych, w których przeprowa-
dzono badania. W grupie kobiet z diagnozą nowotworo-
wą przeważały starsze wiekiem kobiety (77,5%), w gru-
pie ze zmianami łagodnymi było mniej więcej tyle samo 
kobiet w młodszej jak i starszej grupie wiekowej.

Istotne różnice w II i III etapie badań w młodszej gru-
pie kobiet zaobserwowano pomiędzy leczonymi z powo-
du zmiany złośliwej i zmiany łagodnej w ocenie ocze-
kiwanego wsparcia. Również w III etapie w młodszej 
grupie wiekowej odnotowano różnice istotne w kondycji 
fizycznej pomiędzy obu badanymi grupami (tabela II).

W odniesieniu do ogólnej percepcji zdrowia (wy-
kres 1) nie zaobserwowano istotnych różnic w prze-
biegu trajektorii zarówno w młodszej, jak i w starszej 
grupie wiekowej, nie stwierdzono też istotnych różnic 
w zależności od rozpoznania. Młodsze kobiety ze zmia-
nami złośliwymi gorzej oceniały funkcjonowanie fi-
zyczne niż te ze zmianami łagodnymi, w grupie kobiet 
starszych wykazano istotną poprawę funkcjonowania 
fizycznego w czasie. Ograniczenia w rolach na skutek 
problemów fizycznych oraz poziom bólu zmniejszały 
się wraz z upływem czasu od zabiegu w starszej gru-
pie wiekowej, ponadto wykazano istotne różnice w obu 
grupach wiekowych w ocenie tych wymiarów jakości 
życia w zależności od rozpoznania. Nie potwierdziły się 
zmiany w ocenie funkcjonowania społecznego starszych 
kobiet, natomiast u młodszych funkcjonowanie społecz-
ne początkowo uległo poprawie, a następnie obniży-
ło się i było istotnie lepiej oceniane w grupie kobiet ze 
zmianami łagodnymi. Również w młodszej grupie wie-
kowej zaobserwowano różnice w czasie w odniesieniu 
do oceny ogólnego zdrowia psychicznego. Ogranicze-
nia w rolach ze względu na problemy emocjonalne były 
wyższe zarówno w starszej, jak i młodszej grupie kobiet, 
u których stwierdzono zmiany złośliwe.

W kolejnym kroku przedstawiono determinanty wy-
miarów jakości życia warunkowanej stanem zdrowia 
wśród młodszych i starszych kobiet, u których stwier-
dzono zmiany złośliwe (tabela III). W starszej grupie 
wiekowej kobiety nigdy niezamężne gorzej oceniały 
ogólny stan zdrowia, wykazywały większe ograniczenia 
w rolach z powodu problemów fizycznych oraz proble-
mów emocjonalnych niż te przebywające w związku 
małżeńskim, jak również starsze kobiety będące po roz-

 Tabela I. Rozkład wieku badanej populacji kobiet w grupach ze zmianami złośliwymi i łagodnymi na każdym 
etapie badania

Table I. Age distribution of women under study at every stage of the follow-up in women with benign and malig-
nant tumors

I etap:
przed zabiegiem

II etap:
od 5 do 12 miesięcy po zabiegu

III etap:
powyżej 12 miesięcy

Wiek [n(%)]
Zmiana 
złośliwa

(n = 52)

Zmiana 
łagodna

(n = 100)

Zmiana 
złośliwa

(n = 40)

Zmiana 
łagodna

(n = 83)

Zmiana 
złośliwa

(n = 47)

Zmiana 
łagodna

(n = 88)

18-50 lat 12 (23,1) 49 (49,0) 9 (22,5) 42 (50,6) 10 (21,3) 42 (47,7)

51 lat i więcej 40 (76,9) 51 (51,0) 31 (77,5) 41 (49,4) 37 (78,7) 46 (52,3)

pCHI2 = 0,001 pCHI2 = 0,002 pCHI2 = 0,002

pCHI2 – wartość p dla testu chi-kwadrat



196 BEATA TOBIASZ-ADAMCZYK, KATARZYNA ZAWISZA, PAULINA ROLSKA I IN.

GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 3

T
ab

el
a 

II.
 C

h
ar

ak
te

ry
st

yk
a 

sp
o
łe

cz
n
o
-d

em
o
g
ra

fic
zn

a 
b
ad

an
ej

 p
o
p
u
la

cj
i 

ko
b
ie

t 
m
ło

d
sz

yc
h
 i

 s
ta

rs
zy

ch
 w

 g
ru

p
ac

h
 z

e 
zm

ia
n
am

i 
zł

o
śl

iw
ym

i 
i 
ła

g
o
d
n
ym

i 
n
a 

ka
żd

ym
 e

ta
p
ie

 
b
ad

an
ia

T
ab

le
 II

. S
o
ci

o
d
em

o
g
ra

p
h
ic

 c
h
ar

ac
te

ri
st

ic
s 

at
 e

ve
ry

 s
ta

g
e 

o
f 
th

e 
fo

llo
w

-u
p
 in

 w
o
m

en
 w

ith
 b

en
ig

n
 a

n
d
 m

al
ig

n
an

t 
tu

m
o
rs

 a
cr

o
ss

 a
g
e 

g
ro

u
p
s

18
-5

0 
la

t
51

 la
t i

 w
ię

ce
j

I e
ta

p:
pr

ze
d 

za
bi

eg
ie

m

II 
et

ap
:

od
 5

 d
o 

12
 m

ie
si
ęc

y 
po

 z
ab

ie
gu

III
 e

ta
p:

po
w

yż
ej

 1
2 

m
ie

si
ęc

y
I e

ta
p:

pr
ze

d 
za

bi
eg

ie
m

II 
et

ap
:

od
 5

 d
o 

12
 m

ie
si
ęc

y 
po

 z
ab

ie
gu

III
 e

ta
p:

po
w

yż
ej

 1
2 

m
ie

si
ęc

y

Z
m

ia
na

 
zł

oś
liw

a

(n
 =

 1
2)

Z
m

ia
na

 
ła

go
dn

a

(n
 =

 4
9)

Z
m

ia
na

 
zł

oś
liw

a

(n
 =

 9
)

Z
m

ia
na

 
ła

go
dn

a

(n
 =

 4
2)

Z
m

ia
na

 
zł

oś
liw

a

(n
 =

 1
0)

Z
m

ia
na

 
ła

go
dn

a

(n
 =

 4
2)

Z
m

ia
na

 
zł

oś
liw

a

(n
 =

 4
0)

Z
m

ia
na

 
ła

go
dn

a

(n
 =

 5
1)

Z
m

ia
na

 
zł

oś
liw

a

(n
 =

 3
1)

Z
m

ia
na

 
ła

go
dn

a

(n
 =

 4
1)

Z
m

ia
na

 
zł

oś
liw

a

(n
 =

 3
7)

Z
m

ia
na

 
ła

go
dn

a

(n
 =

 4
6)

S
ta

n 
cy

w
iln

y 
[n

 (
%

)]

za
m
ęż

na
 lu

b 
w

 z
w

ią
zk

u 
ze

 
st

ał
ym

 p
ar

tn
er

em
8 

(6
6,

7)
27

 (
55

,1
)

6 
(7

5)
21

 (
51

,2
)

7 
(7

0)
28

 (
66

,7
)

26
 (

66
,7

)
35

 (
71

,4
)

21
 (

67
,7

)
26

 (
63

,4
)

24
 (

64
,9

)
27

 (
60

)

ro
zw

ie
dz

io
na

 lu
b 

w
 s

ep
ar

ac
ji

0 
(0

)
3 

(6
,1

)
0 

(0
)

5 
(1

2,
2)

0 
(0

)
3 

(7
,1

)
3 

(7
,7

)
4 

(8
,2

)
3 

(9
,7

)
4 

(9
,8

)
3 

(8
,1

)
4 

(8
,9

)

w
do

w
a

1 
(8

,3
)

1 
(2

)
0 

(0
)

1 
(2

,4
)

0 
(0

)
1 

(2
,4

)
6 

(1
5,

4)
8 

(1
6,

3)
4 

(1
2,

9)
7 

(1
7,

1)
7 

(1
8,

9)
11

 (
24

,4
)

ni
gd

y 
ni

e 
za

m
ęż

na
3 

(2
5)

18
 (

36
,7

)
2 

(2
5)

14
 (

34
,1

)
3 

(3
0)

10
 (

23
,8

)
4 

(1
0,

3)
2 

(4
,1

)
3 

(9
,7

)
4 

(9
,8

)
3 

(8
,1

)
3 

(6
,7

)

pF
 =

 0
,4

72
pF

 =
 0

,6
83

pF
 =

 1
,0

00
pF

 =
 0

,7
36

pF
 =

 0
,9

75
pF

 =
 0

,9
42

W
yk

sz
ta
łc

en
ie

[n
 (

%
)]

za
w

od
ow

e 
lu

b 
ni
żs

ze
1 

(8
,3

)
5 

(1
0,

2)
0 

(0
)

5 
(1

1,
9)

1(
10

,0
)

5 
(1

1,
9)

17
 (

42
,5

)
21

 (
41

,2
)

11
 (

35
,5

)
15

 (
36

,6
)

17
 (

45
,9

)
20

 (
43

,5
)

śr
ed

ni
e

6 
(5

0)
19

 (
38

,8
)

4 
(4

4,
4)

13
 (

31
,0

)
6(

60
,0

)
18

 (
42

,9
)

14
 (

35
)

23
 (

45
,1

)
11

 (
35

,5
)

22
 (

63
,7

)
12

 (
32

,4
)

22
 (

47
,8

)

lic
en

cj
at

 lu
b 

w
yż

sz
e

5 
(4

1,
7)

25
 (

51
)

5 
(5

5,
6)

24
 (

57
,1

)
3 

(3
0,

0)
19

 (
45

,2
)

9 
(2

2,
5)

7 
(1

3,
7)

9 
(2

9,
0)

4 
(9

,8
)

8 
(2

1,
6)

4 
(8

,7
)

pF
 =

 0
,8

91
pF

 =
 0

,6
55

pC
H

I2
 =

 0
,0

94
pC

H
I2
 =

 0
,4

60
pF

 =
 0

,7
76

pC
H

I2
 =

 0
,1

74

A
kt

yw
no
ść

 
za

w
od

ow
a

[n
 (

%
)]

re
nt

a
1 

(2
)

0 
(0

)
1 

(2
,4

)
1 

(1
2,

5)
2 

(4
,9

)
1 

(1
1,

1)
6 

(1
1,

8)
5 

(1
2,

5)
6 

(1
5)

7 
(2

3,
3)

9 
(2

1,
4)

6 
(1

6,
2)

em
er

yt
ur

a
0 

(0
)

1 
(8

,3
)

0 
(0

)
0 

(0
)

0 
(0

)
1 

(1
1,

1)
23

 (
45

,1
)

23
 (

57
,5

)
18

 (
45

)
18

 (
60

)
19

 (
45

,2
)

26
 (

70
,3

)

ni
e 

pr
ac

uj
e 

za
w

od
ow

o
12

 (
24

,5
)

1 
(8

,3
)

31
 (

75
,6

)
7 

(8
7,

5)
11

 (
26

,8
)

0 
(0

)
8 

(1
5,

7)
3 

(7
,5

)
7 

(1
7,

5)
0 

(0
)

5 
(1

1,
9)

1 
(2

,7
)

pr
ac

uj
e 

za
w

od
ow

o/
uc

zy
 s

ię
36

 (
73

,5
)

10
 (

83
,3

)
9 

(2
2)

0 
(0

)
28

 (
68

,3
)

7 
(7

7,
8)

14
 (

27
,5

)
9 

(2
2,

5)
9 

(2
2,

5)
5 

(1
6,

7)
9 

(2
1,

4)
4 

(1
0,

8)

pF
 =

 0
,2

06
pF

 =
 0

,1
36

pF
 =

 0
,0

51
pF

 =
 0

,5
74

pF
 =

 0
,0

64
pF

 =
 0

,1
27

O
cz

ek
iw

an
e 

w
sp

ar
ci

e

[n
 (

%
)]

co
 n

aj
w

yż
ej

 w
 n

ie
w

ie
lu

 
sp

ra
w

ac
h

0 
(0

)
3 

(6
,5

)
0 

(0
)

1 
(2

,4
)

0 
(0

)
3 

(7
,1

)
3 

(8
,3

)
7 

(1
4,

3)
3 

(9
,7

)
10

 (
24

,4
)

3 
(8

,3
)

8 
(1

9)

w
 p

ew
ny

ch
 s

pr
aw

ac
h

2 
(2

0)
8 

(1
7,

4)
3 

(3
3,

3)
4 

(9
,5

)
4 

(4
0)

8 
(1

9)
3 

(8
,3

)
5 

(1
0,

2)
6 

(1
9,

4)
2 

(4
,9

)
6 

(1
6,

7)
3 

(7
,1

)

w
 w

ie
lu

 s
pr

aw
ac

h
2 

(2
0)

11
 (

23
,9

)
0 

(0
)

17
 (

40
,5

)
5 

(5
0)

10
 (

23
,8

)
9 

(2
5)

15
 (

30
,6

)
6 

(1
9,

4)
12

 (
29

,3
)

10
 (

27
,8

)
13

 (
31

)

w
e 

w
sz

ys
tk

im
 c

ze
go

 
po

tr
ze

bu
je

6 
(6

0)
24

 (
52

,2
)

6 
(6

6,
7)

20
 (

47
,6

)
1 

(1
0)

21
 (

50
)

21
 (

58
,3

)
22

 (
44

,9
)

16
 (

51
,6

)
17

 (
41

,5
)

17
 (

47
,2

)
18

 (
42

,9
)

pF
 =

 1
,0

00
pF

 =
 0

,0
29

pF
 =

 0
,0

46
pF

 =
 0

,6
57

pF
 =

 0
,0

96
pF

 =
 0

,3
63



197TRAJEKTORIE JAKOŚCI ŻYCIA W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU KOBIET LECZONYCH...

GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 3

18
-5

0 
la

t
51

 la
t i

 w
ię

ce
j

I e
ta

p:
pr

ze
d 

za
bi

eg
ie

m

II 
et

ap
:

od
 5

 d
o 

12
 m

ie
si
ęc

y 
po

 z
ab

ie
gu

III
 e

ta
p:

po
w

yż
ej

 1
2 

m
ie

si
ęc

y
I e

ta
p:

pr
ze

d 
za

bi
eg

ie
m

II 
et

ap
:

od
 5

 d
o 

12
 m

ie
si
ęc

y 
po

 z
ab

ie
gu

III
 e

ta
p:

po
w

yż
ej

 1
2 

m
ie

si
ęc

y

Z
m

ia
na

 
zł

oś
liw

a

(n
 =

 1
2)

Z
m

ia
na

 
ła

go
dn

a

(n
 =

 4
9)

Z
m

ia
na

 
zł

oś
liw

a

(n
 =

 9
)

Z
m

ia
na

 
ła

go
dn

a

(n
 =

 4
2)

Z
m

ia
na

 
zł

oś
liw

a

(n
 =

 1
0)

Z
m

ia
na

 
ła

go
dn

a

(n
 =

 4
2)

Z
m

ia
na

 
zł

oś
liw

a

(n
 =

 4
0)

Z
m

ia
na

 
ła

go
dn

a

(n
 =

 5
1)

Z
m

ia
na

 
zł

oś
liw

a

(n
 =

 3
1)

Z
m

ia
na

 
ła

go
dn

a

(n
 =

 4
1)

Z
m

ia
na

 
zł

oś
liw

a

(n
 =

 3
7)

Z
m

ia
na

 
ła

go
dn

a

(n
 =

 4
6)

P
oc

zu
ci

e 
sa

m
ot

no
śc

i

[n
 (

%
)]

co
 n

aj
w

yż
ej

 w
 n

ie
w

ie
lu

 
sp

ra
w

ac
h

0 
(0

)
5 

(1
0,

2)
0 

(0
)

1 
(2

,7
)

0 
(0

)
3 

(7
,7

)
6 

(1
5)

3 
(5

,9
)

5 
(1

6,
1)

3 
(7

,9
)

3 
(8

,1
)

5 
(1

1,
4)

w
 p

ew
ny

ch
 s

pr
aw

ac
h

6 
(5

0)
19

 (
38

,8
)

3 
(3

7,
5)

13
 (

35
,1

)
5 

(6
2,

5)
10

 (
25

,6
)

16
 (

40
)

15
 (

29
,4

)
10

 (
32

,3
)

12
 (

31
,6

)
13

 (
35

,1
)

15
 (

34
,1

)

w
 w

ie
lu

 s
pr

aw
ac

h
6 

(5
0)

25
 (

51
)

5 
(6

2,
5)

23
 (

62
,2

)
3 

(3
7,

5)
26

 (
66

,7
)

18
 (

45
)

33
 (

64
,7

)
16

 (
51

,6
)

23
 (

60
,5

)
21

 (
56

,8
)

24
 (

54
,5

)

pC
H

I2
 =

 0
,6

26
pC

H
I2
 =

 1
,0

00
pC

H
I2
 =

 0
,1

54
pC

H
I2
 =

 0
,1

43
pC

H
I2
 =

 
0,

61
0

pC
H

I2
 =

 
0,

89
7

15
 (

34
,1

)

M
yś

le
ni

e 
z 

w
ia

rą
 

i n
ad

zi
ej
ą

[n
 (

%
)]

ca
ły

 c
za

s/
w

ię
ks

zo
ść

 c
za

su
9 

(7
5)

21
 (

42
,9

)
2 

(2
5)

20
 (

54
,1

)
3 

(3
7,

5)
15

 (
38

,5
)

19
 (

48
,7

)
24

 (
47

,1
)

10
 (

32
,3

)
13

 (
34

,2
)

10
 (

27
)

10
 (

22
,7

)

zn
ac

zn
a 

cz
ęś
ć 

cz
as

u
1 

(8
,3

)
12

 (
24

,5
)

3 
(3

7,
5)

5 
(1

3,
5)

1 
(1

2,
5)

7 
(1

7,
9)

5 
(1

2,
8)

10
 (

19
,6

)
8 

(2
5,

8)
8 

(2
1,

1)
10

 (
27

)
19

 (
43

,2
)

cz
as

am
i l

ub
 r

za
dz

ie
j

2 
(1

6,
7)

16
 (

32
,7

)
3 

(3
7,

5)
12

 (
32

,4
)

4 
(5

0)
17

 (
43

,6
)

15
 (

38
,5

)
17

 (
33

,3
)

13
 (

41
,9

)
17

 (
44

,7
)

17
 (

45
,9

)

pF
 =

 0
,1

93
pF

 =
 0

,1
62

pF
 =

 1
,0

00
pC

H
I2
 =

 0
,6

75
pC

H
I2
 =

 
0,

90
6

pC
H

I2
 =

 
0,

81
2

9 
(2

0,
9)

W
pa

da
ni

e 
w

 z
de

ne
rw

ow
-

an
ie

 [n
 (

%
)]

do
ść

 c
zę

st
o/

za
w

sz
e

4 
(3

3,
3)

15
 (

30
,6

)
2 

(2
5)

14
 (

37
,8

)
4 

(5
0)

16
 (

41
)

15
 (

37
,5

)
14

 (
28

)
12

 (
38

,7
)

9 
(2

3,
7)

9 
(2

4,
3)

21
 (

48
,8

)

cz
as

am
i

5 
(4

1,
7)

26
 (

53
,1

)
4 

(5
0)

14
 (

37
,8

)
3 

(3
7,

5)
16

 (
41

)
17

 (
42

,5
)

28
 (

56
)

13
 (

41
,9

)
20

 (
52

,6
)

15
 (

40
,5

)
13

 (
30

,2
)

ni
gd

y
3 

(2
5)

8 
(1

6,
3)

2 
(2

5)
9 

(2
4,

3)
1 

(1
2,

5)
7 

(1
7,

9)
8 

(2
0)

8 
(1

6)
6 

(1
9,

4)
9 

(2
3,

7)
13

 (
35

,1
)

pF
 =

 0
,6

98
pC

H
I2
 =

 0
,8

83
pC

H
I2
 =

 1
,0

00
pC

H
I2
 =

 0
,5

46
pC

H
I2
 =

 
0,

44
3

pC
H

I2
 =

 
0,

77
3

11
 (

25
)

K
on

dy
cj

a 
fiz

y-
cz

na

[n
 (

%
)]

ni
sk

a
3 

(3
0)

6 
(1

2,
8)

3 
(3

7,
5)

7 
(1

7,
1)

7 
(7

0)
6 

(1
4,

3)
13

 (
40

,6
)

15
 (

32
,6

)
16

 (
53

,3
)

17
 (

41
,5

)
12

 (
34

,3
)

12
 (

27
,3

)

śr
ed

ni
a

3 
(3

0)
13

 (
27

,7
)

3 
(3

7,
5)

8 
(1

9,
5)

2 
(2

0)
10

 (
23

,8
)

13
 (

40
,6

)
20

 (
43

,5
)

4 
(1

3,
3)

9 
(2

2)
8 

(2
2,

9)
21

 (
47

,7
)

w
ys

ok
a

4 
(4

0)
28

 (
59

,6
)

2 
(2

5)
26

 (
63

,4
)

1 
(1

0)
26

 (
61

,9
)

6 
(1

8,
8)

11
 (

23
,9

)
10

 (
33

,3
)

15
 (

36
,6

)
15

 (
42

,9
)

pF
 =

 0
,3

56
pF

 =
 0

,0
90

pF
 =

 0
,0

01
pC

H
I2
 =

 0
,7

73
pC

H
I2
 =

 
0,

51
1

pC
H

I2
 =

 
0,

70
6

 pF 
– 

w
ar

to
ść

 p
 d

la
 d

ok
ła

dn
eg

o 
te

st
u 

Fi
sh

er
a,

 pC
H

I2
 – 

w
ar

to
ść

 p
 d

la
 te

st
u 
ch
i-k

w
ad

ra
t

T
ab

el
a 

II.
 c

ią
g
 d

al
sz

y

T
ab

le
 II

. c
o
n
tin

u
ed



198 BEATA TOBIASZ-ADAMCZYK, KATARZYNA ZAWISZA, PAULINA ROLSKA I IN.

GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 3



199TRAJEKTORIE JAKOŚCI ŻYCIA W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU KOBIET LECZONYCH...

GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 3



200 BEATA TOBIASZ-ADAMCZYK, KATARZYNA ZAWISZA, PAULINA ROLSKA I IN.

GERONTOLOGIA POLSKA, 2016, 3

pczas – wartość p dla testu różnic w ocenie wymiarów jakości życia w kolejnych etapach badania ; prozp.- wartość p dla testu różnic w ocenie wymiarów 
jakości życia miedzy kobietami ze zmianami złośliwymi i łagodnnymi; pczas*rozp.-wartość p dla testu interakcji między zmianami w czasie, a rozpozna-
niem nowotworu

Wykres 1. Średnie wartości wymiarów jakości życia mierzonych skalą SF-36 w trzech punktach czasowych 
w grupach kobiet młodszych i starszych względem rozpoznania (18-50 lat; 51 lat i więcej) 
Figure 1. The mean values of the health related quality of life dimensions measured by SF-36 scale at three 
stages of follow-up in younger (18-50 years) and older (51 years and over) women with benign or malignant 
tumor

 Tabela III. Determinanty trajektorii wymiarów jakości życia mierzonych skalą SF-36 w grupie młodszych 
i starszych kobiet u których stwierdzono zmiany złośliwe

Table III. Determinants of trajectories of health related quality of life measured by SF-36 scale among younger 
and older women with malignant tumor

18-50 lat 50 lat i więcej

B (95% PU) B (95% PU)

Ogólna ocena stanu zdrowia
Wiek -0,6 (-1,7;0,5) 0,2 (-1;1,3)

Stan cywilny

nigdy nie zamężna 9,5 (-5,5;24,6) -12,8 (-20,7;-4,9)
wdowa - -9,2 (-19,5;1,1)

rozwiedziona lub w separacji - -7,8 (-18,1;2,5)
zamężna lub w związku ze stałym part-

nerem (ref. ) 1 1
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Kondycja fizyczna
wysoka 11,1 (8,6;13,5) 6,6 (3,1;10,2)
średnia 8,2 (-3,3;19,8) -1 (-5,4;3,5)

niska (ref.) 1 1

Wpadanie w zdener-
wowanie

nigdy 20,9 (10,9;30,9) 8,5 (3,4;13,7)
czasami -2,2 (-11,9;7,5) 3,6 (-0,4;7,6)

dość często/zawsze 1 1

Poczucie samotności
nigdy 6,2 (0,5;11,9) 10,5 (-2,6;23,5)

czasami 1 11,3 (-1,2;23,9)
przez znaczną część czasu - 1

Funkcjonowanie fizyczne

Wiek
-0,6 (-1,2;-0,1) -0,6 (-2,2;1)

Myślenie z wiarą 
i nadzieją 
o przyszłości

czasami lub rzadziej 27,2 (21,3;33,1) -13 (-29;3,1)
znaczna część czasu 21,1 (15,3;26,9) -7,7 (-22,3;6,9)

cały czas/większość czasu 1 1

Wsparcie społeczne:

we wszystkim czego potrzebuje 18 (3,1;32,9) 3,3 (-9,2;15,8)
w wielu sprawach -29,6 (-47,9;-11,3) -11,2 (-26,3;3,9)

w pewnych sprawach 1 -7,3 (-24,8;10,3)
co najwyżej w niewielu sprawach (ref. ) 1

Aktywność zawo-
dowa

pracuje zawodowo/uczy się 45,7 (22,8;68,6) 27,9 (15,6;40,2)
emerytura/nie pracuje zawodowo 72,1 (42,1;102,1) 12,7 (-1,3;26,8)

renta 1 1

Poczucie samotności
nigdy 16,5 (9,6;23,3) 2,9 (-12,7;18,6)

czasami 1 -5,4 (-23,4;12,5)
przez znaczną część czasu 1
Ograniczenia w rolach z powodu problemów fizycznych

Wiek 1,4 (-0,7;3,4) 2,9 (-1,6;7,5)

Stan cywilny

nigdy nie zamężna 14,3 (-4,2;32,9) 26,1 (11,2;41)
wdowa - 21,3 (-10,1;52,7)

rozwiedziona lub w separacji - -17,9 (-91,9;56,1)
zamężna lub w związku ze stałym part-

nerem (ref. ) 1 1

Myślenie z wiarą 
i nadzieją 
o przyszłości

czasami lub rzadziej -7 (-69,1;55,1) 64,2 (41,4;87)
znaczna część czasu -0,5 (-5,1;4,1) 59,3 (34,5;84,2)

cały czas/większość czasu 1 1

Wpadanie w zdener-
wowanie

nigdy 46,8 (42,6;51,1) 72,8 (47,6;97,9)
czasami 22,9 (19,4;26,4) 34,6 (15;54,3)

dość często/zawsze 1 1

Wsparcie społeczne:

we wszystkim czego potrzebuje -81,7 (-132,9;-30,4) -34,1 (-59,5;-8,8)
w wielu sprawach -33,8 (-84,9;17,2) -31,6 (-49,5;-13,8)

w pewnych sprawach 1 -18,2 (-35,9;-0,5)
co najwyżej w niewielu sprawach (ref. ) - 1

Ból

Wiek
1,1 (0,8;1,4)

0 (-1,8;1,9)

Stan cywilny:

nigdy nie zamężna 0,8 (-8,1;9,7) 15,1 (-8,5;38,7)
wdowa - 15,3 (-14,1;44,6)

rozwiedziona lub w separacji - 1,4 (-35,5;38,3)
zamężna lub w związku ze stałym part-

nerem (ref. ) 1 1

Myślenie z wiarą 
i nadzieją 
o przyszłości

czasami lub rzadziej 9,7 (1,1;18,3) 4,9 (-11,5;21,3)
znaczna część czasu 20,4 (16,2;24,6) -4,2 (-15,8;7,3)

cały czas/większość czasu 1 1

Wpadanie w zdener-
wowanie

nigdy -11,2 (-23,3;0,9) -3,9 (-25,2;17,3)
czasami 26,2 (19,7;32,7) -6,1 (-21,2;9)

dość często/zawsze 1 1
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Wsparcie społeczne:

we wszystkim czego potrzebuje 21 (13,4;28,5) -7 (-24,4;10,3)
w wielu sprawach 17,7 (5,9;29,5) -11,5 (-24,1;1,2)

w pewnych sprawach 1 -7,2 (-21,7;7,3)
co najwyżej w niewielu sprawach (ref. ) - 1

Poczucie samotności
nigdy -27,8 (-34,1;-21,6) -80 (-121,5;-38,4)

czasami 1 -72,2 (-103,4;-40,9)
przez znaczną część czasu - 1

Kondycja fizyczna

wysoka -22,6 (-27,8;-17,3) -8,8 (-21,3;3,6)
średnia 9,1 (-0,1;18,3) 7,6 (-9,9;25,1)

niska 1 1

Funkcjonowanie społeczne
Wiek -0,6 (-1,3;0,1) 2,1 (-0,4;4,5)

Stan cywilny

nigdy nie zamężna 38,3 (27,7;49) 3,5 (-11,5;18,5)
wdowa - -12,4 (-34,2;9,3)

rozwiedziona lub w separacji - -23,5 (-39,6;-7,5)
zamężna lub w związku ze stałym part-

nerem (ref. ) 1 1

Wsparcie społeczne:

we wszystkim czego potrzebuje 30,8 (16,5;45,1) -13,1 (-21,2;-5,1)
w wielu sprawach 21,9 (8,5;35,4) -25,4 (-37;-13,8)

w pewnych sprawach 1 -39,2 (-58,8;-19,6)
co najwyżej w niewielu sprawach (ref. )

Aktywność zawo-
dowa

pracuje zawodowo/uczy się -15,4 (-25,7;-5) 43 (15,9;70,1)
emerytura/nie pracuje zawodowo 15,1 (-0,4;30,7) 10,9 (-6,4;28,2)

renta 1 1

Poczucie samotności
nigdy

16,9 (5,1;28,7)
30,7 (10,3;51)

czasami 1 21,5 (4,3;38,7)
przez znaczną część czasu 1

Kondycja fizyczna
wysoka 40,2 (31,1;49,4) 10,6 (3,1;18,1)
średnia 23,7 (10,2;37,2) 10 (-3,8;23,8)
niska 1

Ogólne zdrowie psychiczne
Wiek -1,0 (-2,7;0,7) 1,278 (0,9;1,7)

Myślenie z wiarą 
i nadzieją 
o przyszłości

czasami lub rzadziej 0,624 (-15,6;16,8) 13,1 (5,7;20,5)
znaczna część czasu -9,755 (-25,2;5,7) -8,661 (-15,8;-1,5)

cały czas/większość czasu 1 1

Wpadanie w zdener-
wowanie

nigdy 0,195 (-16,1;16,4) 49,7(39,7;59,7)
czasami -13,4 (-20,4;-6,5) 22,8 (17,4;28,1)

dość często/zawsze 1 1

Wsparcie społeczne:

we wszystkim czego potrzebuje -15,8 (-28,8;-2,8) -53,4 (-66,5;-40,2)
w wielu sprawach -6,8 (-12,3;-1,4) -53,2 (-67,1;-39,3)

w pewnych sprawach 1 -26,1 (-38,0;-14,2)
co najwyżej w niewielu sprawach (ref. ) 1

Poczucie samotności
nigdy 41,0 (24,6;57,5) 87,3 (66,4;108,2)

czasami 1 60,6 (42,9;78,3)
przez znaczną część czasu 1

Kondycja fizyczna
wysoka -3,8 (-12,3;4,7) 13,4 (6,3;20,)
średnia -4,3 (-21,2;12,8) 30,9 (20,2;41,6)
niska 1 1

Ograniczenia w rolach z powodu problemów emocjonalnych
Wiek -1,8 (-2;-1,6) -5,2 (-10;-0,3)

Stan cywilny

nigdy nie zamężna -11,6 (-21,1;-2,1) 67,8 (33;102,7)
wdowa - 18,5 (-0,6;37,5)

rozwiedziona lub w separacji - 47,2 (3;91,4)
zamężna lub w związku ze stałym part-

nerem (ref. ) 1 1
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wodzie lub w separacji gorzej oceniały funkcjonowa-
nie społeczne. Odwrotnie, młodsze nigdy niezamężne 
kobiety wykazywały mniej ograniczeń w rolach 
z powodu problemów emocjonalnych oraz lepsze 
funkcjonowanie społeczne.

Wysoka kondycja fizyczna była związana z lepszą 
ogólną oceną stanu zdrowia i funkcjonowania społecz-
nego zarówno w starszej jak i młodszej grupie wieko-
wej. Średnia lub wysoka kondycja fizyczna w grupie 
kobiet starszych była istotnym determinantem ogólnego 
zdrowia psychicznego, jak również w tej grupie wieko-
wej średni poziom kondycji fizycznej w porównaniu do 
niskiego był związany z wyższą oceną witalności. Ko-
biety młodsze oceniające wysoko swoją kondycję fi-
zyczną wykazywały wyższy poziom witalności, niższy 
poziom bólu oraz mniejsze ograniczenia z powodu pro-
blemów emocjonalnych w odniesieniu do kobiet o ni-
skiej kondycji fizycznej. 

Starsze kobiety wykazujące wyższy poziom oczekiwa-
nego wsparcia społecznego jednocześnie miały niższy 
poziom funkcjonowania społecznego oraz gorsze zdro-
wie psychiczne, z drugiej strony występowały u nich 
mniejsze ograniczenia w rolach z powodu problemów 
fizycznych w odniesieniu do kobiet, z najniższym pozio-
mem wsparcia. Natomiast u młodszych kobiet podobnie 
jak u starszych wsparcie we wszystkim lub wielu spra-
wach było związane z niższą oceną zdrowia psychiczne-

go, ale również wyższą oceną bólu i w przeciwieństwie 
do starszych kobiet lepszym funkcjonowaniem społecz-
nym niż w grupie oczekujących wsparcia, w co najwyżej 
niewielu sprawach. Ponadto u młodszych kobiet poziom 
wsparcia był determinantem funkcjonowania fizycznego 
oraz ograniczeń w rolach z powodu problemów fizycz-
nych.

Starsze aktywnie zawodowo kobiety wykazywały lep-
sze funkcjonowanie fizyczne i społeczne oraz mniejsze 
ograniczenia w rolach w związku z problemami emo-
cjonalnymi, w porównaniu do tych będących na ren-
cie. Kobiety z młodszej grupy wiekowej niebędące na 
rencie oceniały wyżej swoje funkcjonowanie fizyczne, 
natomiast te aktywne zawodowo, odwrotnie niż w star-
szej grupie wykazywały większe ograniczenia w rolach 
spowodowane problemami emocjonalnymi oraz gorsze 
funkcjonowanie społeczne.

Istotnym determinantem okazała się również częstość 
wpadania w zdenerwowanie. Zarówno młodsze, jak 
i starsze kobiety, którym się to nigdy nie zdarzało wyka-
zywały lepszą ogólną ocenę stanu zdrowia, ale jednocze-
śnie wyższe ograniczenia z powodu problemów fizycz-
nych w porównaniu do tych, które wpadały w zdener-
wowanie dość często lub zawsze. Ponadto starsze kobie-
ty niewpadające w zdenerwowanie miały lepsze ogólne 
zdrowie psychiczne i mniejsze ograniczenia z powodu 
problemów emocjonalnych. Młodsza grupa kobiet de-

Myślenie z wiarą 
i nadzieją 
o przyszłości

czasami lub rzadziej 68,7 (67;70,4) -11,2 (-48,7;26,3)
znaczna część czasu 61,8 (37,4;86,2) 15,4 (-14,2;45,1)

cały czas/większość czasu 1 1

Wpadanie w zdener-
wowanie

nigdy -0,2 (-20,8;20,4) -45,1 (-80,4;-9,9)
czasami 24 (16,4;31,6) -13,3 (-35,6;9)

dość często/zawsze 1 1

Aktywność zawo-
dowa

pracuje zawodowo/uczy się 24 (16,4;31,6) -47,3 (-89,2;-5,4)
emerytura/nie pracuje zawodowo -7 (-29,6;15,7) 19,5 (-9,3;48,3)

renta 1 1

Kondycja fizyczna
wysoka -30,7 (-36,3;-25,2) -40 (-92,1;12)
średnia 0,2 (-20,4;20,8) -37,9 (-101,7;25,9)
niska 1 1

Witalność
Wiek 0,6 (0;1,2) -0,3 (-1,5;0,9)

Myślenie z wiarą 
i nadzieją 
o przyszłości

czasami lub rzadziej -30,1 (-32,5;-27,6) -7,5 (-14,6;-0,4)
znaczna część czasu -28,2 (-37,3;-19,2) -9 (-13,6;-4,3)

cały czas/większość czasu 1 1

Poczucie samotności
nigdy 7,7 (-0,9;16,4) 36,5 (18,2;54,7)

czasami 1 29,3 (7,9;50,7)
przez znaczną część czasu - 1

Kondycja fizyczna
wysoka 18,9 (4;33,9) 2,1 (-9,2;13,4)
średnia 8,1 (-0,2;16,3) 5,5 (0,3;10,7)
niska 1 1

B- współczynnik regresji, PU – przedział ufności. W przypadku modeli dla zmiennych zależnych: funkcjonowanie fizyczne oraz ograniczenia w rolach 
z powodu problemów fizycznych  nie uwzględniano kondycji fizycznej jako zmiennej niezależnej.
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klarująca wpadanie w zdenerwowanie tylko czasami 
miała wyższy poziom bólu i większy poziom ograniczeń 
w odniesieniu do problemów emocjonalnych (czego nie 
zaobserwowano u starszych kobiet).

Nieodczuwanie samotności lub niskie poczucie sa-
motności u kobiet w wieku 51 lat i więcej było związane 
z niższym poziomem bólu, lepszym funkcjonowaniem 
społecznym i lepszym ogólnym zdrowiem psychicznym 
oraz witalnością. Młodsze kobiety, u których nie wy-
stępowało poczucie samotności cechowały się wyższą 
oceną jakości życia w odniesieniu do funkcjonowania 
fizycznego, społecznego, zdrowia psychicznego oraz 
bólu.

Myślenie z wiarą i nadzieją o przyszłości w obu gru-
pach kobiet było związane z wyższą witalnością, ponad-
to u starszych kobiet z lepszą oceną zdrowia psychicz-
nego oraz mniejszymi ograniczeniami z powodu proble-
mów fizycznych, u młodszych kobiet natomiast z mniej-
szymi ograniczeniami z powodu problemów emocjonal-
nych, ale z gorszym funkcjonowaniem fizycznym oraz 
wyższym poziomem bólu (tabela III).

Dyskusja

Według Montazeri [14] jakkolwiek obserwowany 
jest wzrost liczby zachorowań kobiet na raka piersi, to 
wczesne rozpoznawanie i podjęte leczenie mogą sprzy-
jać dłuższemu przeżyciu. Rak piersi może w znaczący 
sposób wpływać na poczucie identyfikacji – szczegól-
nie w odniesieniu do kobiet, które utraciły pierś (pier-
si) w porównaniu do tych, którym podczas leczenia za-
chowano ten narząd. Większość badań potwierdza, że 
psychologiczny dystres sprzyja obniżaniu jakości życia 
kobiet z rakiem piersi – szczególnie w odniesieniu do 
emocjonalnego i społecznego funkcjonowania, zdrowia 
psychicznego. Goodwin i wsp. [15] przytaczają inne wy-
niki, które wskazują na brak efektu stanu psychospołecz-
nego na jakość życia, a wiele badań przynosi negatywne 
wyniki. Nie mniej poczucie utraty nadziei i brak wspar-
cia wiąże się zwykle z gorszymi ocenami jakości życia, 
natomiast odczuwane wsparcie społeczne, wyrażanie 
emocji i niski poziom dystresu sprzyjają pozytywnym 
ocenom jakości życia. Wyniki dotyczące jakości życia 
kobiet we wczesnym stadium choroby w rok od rozpo-
znania – pokazują niski poziom dystresu, względnie do-
brą jakość życia, minimalny efekt choroby i leczenia na 
adaptacje psychospołeczną. Aktywność seksualna pod-
noszona w niewielu badaniach oceniana jest szczególnie 
u młodszych wiekiem kobiet. Zaburzone życie seksualne 
lub brak satysfakcji z życia seksualnego jest powiązane 
z ogólną gorszą jakością życia – szczególnie u młod-
szych wiekiem kobiet.

Prezentowane badanie jest jednym z nielicznych, któ-
re pozwoliło prześledzić jakość życia starszych i młod-
szych kobiet w dwóch okresach czasowych po prze-
bytym leczeniu w porównaniu do oceny jakości życia 
w momencie diagnozowania i odwołując się do wyni-
ków uzyskanych w grupie kobiet, które w tym samym 
czasie przeszły operację chirurgiczną z powodu zmiany 
łagodnej. Nie stwierdzono różnic w ocenach jakości ży-
cia w grupie starszych kobiet, które przeszły leczenie 
z powodu zmiany nowotworowej złośliwej, jak i łagod-
nej w takich wymiarach jakości życia jak: ogólna per-
cepcja zdrowia, funkcjonowanie fizyczne, funkcjonowa-
nie społeczne, ogólne zdrowie psychiczne i witalność. 
Podkreślić należy, że szczególnie u starszych kobiet pa-
nowanie nad stresem sprzyja pozytywnie jakości życia 
w różnych jej wymiarach.

W badaniach Janz i wsp. [16] u kobiet młodszych wie-
kiem stwierdzono niższą jakość życia w różnych wymia-
rach: tj. niższą ocenę jakości życia w takich wymiarach 
jak stan emocjonalny, społeczne funkcjonowanie, po-
strzeganie ciała, i myślenie perspektywiczne w porów-
naniu do kobiet w wieku 70 lat i więcej, co tłumaczono 
odmiennymi oczekiwaniami wobec choroby i leczenia 
młodszych i starszych kobiet [16].

Ganz i wsp. [17] prowadząc badania w grupie 817 
kobiet – po 5 i 10 latach od diagnozy, potwierdzili ich 
doskonały fizyczny i psychiczny dobrostan, a niewielkie 
zmiany, jakie dokonały się pomiędzy badaniem przed 
leczeniem a obserwacją długofalową wynikały z pro-
cesu starzenia się i można było się ich spodziewać. Nie 
zmienił się poziom energii i społeczne funkcjonowanie, 
obniżyła się aktywność seksualna kobiet. Loerzel i wsp. 
[9] na podstawie badań przeprowadzonych w pierwszym 
roku przeżycia, wykazała, że starsze kobiety oceniały 
pozytywnie swoją jakość życia w tym okresie, niemniej 
ogólna jakość życia obniżała się nieznacznie w czasie. 
Fizyczny i psychologiczny dobrostan obniżył się, nato-
miast społeczny dobrostan początkowo polepszył się, 
po czym zaczął się obniżać; odwrotnie duchowy dobro-
stan początkowo obniżył się, a następnie polepszył się. 
Loerzel [9] zauważyła, że jakkolwiek starsze kobiety 
otrzymują standardowe leczenie takie jak mastektomię, 
chemioterapię, radioterapię, terapię hormonalną, to mają 
większe ryzyko odwrotnych efektów leczenia, które 
mogą mieć wpływ na ich jakość życia. Wynika to z fak-
tu, równoczesnego występowania innych przewlekłych 
chorób w starszym wieku wpływających na jakość ży-
cia; stąd niejednokrotnie określenie konsekwencji lecze-
nia na jakość życia starszych kobiet z historią raka piersi 
nie zawsze jest łatwe do ustalenia. Starsze wiekiem ko-
biety mają mniej problemów z zaakceptowaniem zmian 
w swoim ciele oraz lepsze zdrowie psychiczne, nato-
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miast zgłaszają więcej fizycznych symptomów w po-
równaniu do młodszych kobiet. U starszych kobiet wy-
stępuje wyższy poziom lęku przed nawrotem choroby, 
odczuwany brak wsparcia społecznego, zmiany w funk-
cjach poznawczych. W wymiarze zdrowia społecznego 
starsze kobiety w porównaniu do młodszych mają mniej 
problemów związanych z aktywnością seksualną, za-
trudnieniem, rodzinnym dystresem i sprawami finanso-
wymi. Zaangażowanie w religię i duchowość podkreśla-
ne jest przez starsze kobiety jako źródło wsparcia. Za-
znaczyć należy, że z przedstawionych tu badań wynika, 
że pogorszenie oceny jakości życia u młodszych kobiet 
bez względu na rozpoznanie nie uległo zmianie (polep-
szenie w analizowanych okresach po zakończeniu lecze-
nia). Zwrócić należy uwagę na fakt, że w przedstawio-
nych badaniach demograficzne i społeczne uwarunko-
wania odgrywały istotną rolę w ocenach poszczególnych 
wymiarów jakości życia młodszych i starszych kobiet 
leczonych z powodu raka piersi lub zmian łagodnych. 
Podejmowane dyskusje nad narzędziami stosowanymi 
w ocenie jakości życia kobiet z chorobami piersi, wska-
zują, że czasami zróżnicowane wyniki są rezultatem od-
mienności specyficznych skal pomiarowych używanych 
w badaniach [14,18,19].

Wnioski

1. Prześledzenie przebiegu trajektorii jakości życia u 
starszych i młodych kobiet leczonych z powodu raka 
piersi w porównaniu do kobiet leczonych z powodu 
zmian łagodnych pozwala na określenie wpływu cza-
su na oceny poszczególnych wymiarów jakości życia.

2. Potwierdzono odmienności w ocenie różnych wymia-
rów jakości życia przez starsze i młodsze kobiety le-
czone z powodu raka piersi.

3. Takie uwarunkowania jak stan cywilny i aktywność 
zawodowa były istotnymi wyznacznikami oceny ja-
kości życia po zakończeniu leczenia z powodu raka 
piersi.
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 Streszczenie

Wprowadzenie. Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa przeznaczona jest dla przewlekle, obłożnie chorych. Wy-
magają oni stałej opieki, pielęgnacji, kontroli leczenia i rehabilitacji. Cel pracy. Celem pracy jest charakterystyka stanu 
zdrowotnego osób objętych pielęgniarską opieką długoterminową we własnym środowisku domowym w aglomeracji gór-
nośląskiej. Materiał i metody: Metodą sondażu diagnostycznego przebadano 296 (198 kobiet i 98 mężczyzn) osób objętych 
pielęgniarską domową opieka długoterminową, pod katem przyczyny niesamodzielności, sprawności funkcjonalnej (skale: 
ADL i Barthel), odczuwania bólu (numeryczna skala bólu), stopnia depresji (geriatryczna skala depresji) oraz osób spra-
wujących opiekę. Wyniki. W 2/3 odbiorcami tego świadczenia byli chorzy po udarach mózgu (35,2%) oraz z zespołem 
otępiennym (33,5%). Ciężkie upośledzenie czynnościowe (ADL) stwierdzono u 81,4% respondentów, zróżnicowane w za-
leżności od płci i wieku. Przeciętna skali Barthel wynosiła: Me = 10 (Q1 = 3, Q3 = 25). Niesprawność dotyczyła m. in. 
przemieszczania się (94%), korzystania ze schodów (96%), ubierania się (81%), kontroli oddawania stolca i moczu (63 
i 69%). Prawie 80%, najczęściej starsze kobiety, zgłaszało dolegliwości bólowe. Stwierdzono dodatnią korelację pomię-
dzy odczuciem bólu i sprawnością (skala Barthel) – R = 0,11, p = 0,005. Objawy depresji, ocenione u 2/3 responden-
tów, występują u 1/3, znamiennie częściej w najmłodszej grupie. Opiekę nad niesamodzielnymi osobami sprawują w poło-
wie – dzieci, w 1/5 współmałżonek. Wnioski. Odbiorcami opieki długoterminowej są najczęściej osoby po udarach mózgu 
oraz z demencją. Sprawność funkcjonalna jest znacznie ograniczona. Objawy depresji występują u 1/3 badanych. Opiekę 
nad niesamodzielnymi osobami sprawują najczęściej członkowie rodziny. Pakiet świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych 
i rozwój zawodowy pielęgniarek powinny być ukierunkowane na osobę niesamodzielną, z demencją o obniżonym nastroju 
i utrudnionym kontakcie. (Gerontol Pol 2016, 24, 207-213)

Słowa kluczowe: osoby starsze, opieka długoterminowa domowa, stan zdrowia

Abstract

Introduction. The long-term home-based nursing care is provided for the chronically bedridden ill. They require constant 
care, nursing, treatment monitoring and rehabilitation. Aim of the article. The paper is a characteristic of the health of the 
long-term home-based nursing care patients in their domestic environment in the Upper Silesian Agglomeration. Material 
and methods. 296 patients under the long-term home-based nursing care (198 women and 98 men) were surveyed with 
diagnostic poll questions about their disability cause, functional ability (scales: ADL, Barthel), pain intensity (numerical 
pain scale), depression level (geriatric depression scale) and questions about people caring for them. Results. Two thirds 
of the respondents were patients after ischemic stroke (35.2%) or suffering from Lewy body syndrome (33.5%). 81.4% of 
respondents were diagnosed with heavy functional disability (ADL) depending on sex and age. The average on the Barthel 
scale was: Me = 10 (Q1 = 3, Q3 = 25). The respondents were disabled among others while moving (94%), using the stairs 
(96%), dressing (81%), a bladder and bowel controlling (63% and 69%). Almost 80% of respondents, most often older 
women, reported pain. Positive correlation was discovered between pain feeling and efficiency (Barthel scale) -R = 0.11, 
p = 0.005. Depressive symptoms, evaluated in 2/3 of respondents, were noticed in 1/3 of them, more often in the youngest 
group. A spouse was the person providing care for a patient in 1/5 of the cases and their offspring in of the cohort. Conc-
lusions. Patients under the long-term home-based nursing care were most often suffering from ischemic stroke and demen-
tia. Functional efficiency was substantially restricted. One third of the respondents had depressive symptoms. A spouse 
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was the person providing care for a patient or members of their immediate family. Hence, a care service package and pro-
fessional nurse development should be focused on an incapacitated person, with dementia and low mood and with contact 
difficulties. (Gerontol Pol 2016, 24, 207-213)

Key words: the elderly, long-term home-based nursing care, health

zesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 60/2016/DSOZ 
z 29.06.2016. Opieka długoterminowa przeznaczona jest 
dla przewlekle i obłożnie chorych, którzy nie wymagają 
hospitalizacji, ale z powodu istotnych deficytów w sa-
moopiece, potrzebują całodobowej opieki, pielęgnacji, 
a także kontynuowania leczenia i rehabilitacji. Należy 
jednoznacznie odróżnić świadczenie tej usługi od ty-
powej opieki sprawowanej przez pielęgniarkę środowi-
skową. Pielęgniarską opieką długoterminową domową 
bowiem może być objęty chory, który w ocenie skalą 
Barthel uzyska nie więcej niż 40 punktów. Świadczenia 
gwarantowane wykonywane w domu chorego polegają 
nie tylko na pielęgnacji zgodnej z zasadami sztuki pie-
lęgniarskiej, ale również pomocy w rozwiązywaniu pro-
blemów związanych z samodzielnym funkcjonowaniem, 
pozyskiwaniem sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, 
jak również edukację i przygotowanie chorego i jego 
rodziny do samoopieki i samopielęgnacji [4,5]. Jak wi-
dać kompetentna pielęgniarka musi być nie tylko dobrze 
wykształcona medycznie, ale powinna charakteryzować 
się takimi cechami jak sumienność, odpowiedzialność, 
rzetelność, konsekwencja w wykonywaniu czynności, 
czy komunikatywność. Biorąc pod uwagę obawy przed 
tak dużym zakresem obowiązków, lęk przed stanem 
fizycznym i psychicznym chorych, z którymi trzeba 
będzie spędzić wiele czasu i podołać obowiązkom w po-
jedynkę, a także uwzględniając kontakty z członkami 
rodzin, często roszczeniowo usposobionych, zaintereso-
wanie tym rodzajem aktywności pielęgniarskiej może 
nie być wystarczające w stosunku do zapotrzebowania. 
Duży niedobór kadr medycznych w tym zakresie jest 
pogłębiony nie tylko niewielkimi zarobkami, ale przede 
wszystkim niewiedzą na temat rzeczywistego stanu po-
pulacji, będącej odbiorcą świadczeń pielęgniarskiej 
domowej opieki długoterminowej. Określenie typowych 
cech odbiorców tych świadczeń wikła fakt, że zarówno 
rozmieszczenie stacjonarnych zakładów opieki pielęgna-
cyjnej jak i lokalne zapotrzebowanie na ten rodzaj usług 
są zróżnicowane w zależności od regionu kraju, gęsto-
ści zaludnienia, odległości od placówki ochrony zdro-
wia, a także tradycji rodzinnych. Niniejsze opracowanie 
skupia się na populacji aglomeracji górnośląskiej, której 
cechy nie zawsze są tożsame z mieszkańcami innych re-
jonów Polski.

Wstęp

Zgodnie z prognozami demograficznymi w populacji 
Polski przewiduje się znaczące zwiększenie liczby osób 
starszych, w tym zwiększenie odsetka osób w starości 
późnej. W 2035 roku co czwarty mieszkaniec nasze-
go kraju będzie liczył co najmniej 65, a co czternasty – 
80 lat. W 2050 roku osoby co najmniej 80-letnie będą 
stanowiły 10,4% mieszkańców Polski (w 2013 r. było 
to niecałe 4%). Spośród 3,5 mln mieszańców, którzy 
w 2013 roku liczyli więcej niż 80 lat, w 2035 prawie 
60 tysięcy przekroczy 100 [1]. Niezależnie od licz-
by, wzrasta odsetek osób niesamodzielnych zwłaszcza 
w starości późnej. Skalę zapotrzebowania na opiekę 
dla osób niesamodzielnych determinuje liczba osób 
w wieku 80 i więcej lat, bowiem w grupie osób pomię-
dzy 80-85 rokiem życia prawie 20% stanowią osoby 
niesamodzielne, w grupie 85-90 lat ponad 30%, a po-
wyżej 90 lat ponad połowę [2]. Prognozowane starze-
nie się zwiększa popyt na świadczenia pielęgnacyjne 
i opiekuńcze. Wiele państw, w tym Polska, tak kształtu-
je politykę społeczną, aby sprzyjała ona starzejącemu się 
społeczeństwu i wpływała na poprawę jakości życia [3].

W Polsce długoterminowa opieka pielęgniarska jest 
dyscypliną stosunkowo młodą. Dopiero w roku 1999 
pojawiły się stacjonarne zakłady: pielęgnacyjno- i lecz-
niczo- opiekuńcze dla niesamodzielnych, przewlekle 
chorych osób [4,5]. Według danych Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego w 2009 r. na każde 100 tys. 
mieszkańców, przypadały 234 miejsca w stacjonarnych 
zakładach opieki długoterminowej, podczas gdy np. 
w Szwecji było ich 1423, a w Czechach 660. Niewy-
starczającej liczbie miejsc w placówkach stacjonarnych 
nadal towarzyszy niedostateczna liczba osób z wykształ-
ceniem medycznym. W Polsce w roku 2010 przypada-
ło średnio 2,1 lekarza na 1000 osób. Współczynnik ten 
sytuował nasz kraj na jednym z ostatnich miejsc w Eu-
ropie. Z kolei średnia liczba 4,87 pielęgniarek na 1000 
osób była blisko o 1/3 mniejsza niż średnia dla państw 
Unii Europejskiej [6].

Od 2004 roku rozpoczęto kontraktowanie świadczeń 
realizowanych w domu pacjenta pod nazwą pielęgniar-
ska domowa opieka długoterminowa. Obecnie świad-
czenie to regulują: Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z 22.09.2015 (Dz. U, poz. 1658), oraz Zarządzenie Pre-
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Cel pracy

Celem pracy jest charakterystyka sytuacji zdrowotnej 
osób starszych objętych pielęgniarską opieką długoter-
minową w ich własnym środowisku domowym w aglo-
meracji górnośląskiej.

Jak widać praca ma nie tylko aspekt naukowy tj. wie-
lowymiarową ocenę populacji odbiorców domowej 
pielęgniarskiej opieki długoterminowej, ale także prak-
tyczny. Wyniki naszych badań pozwolą na orientację co 
do rzeczywistych potrzeb chorych, z drugiej zaś strony 
zezwolą na dokonywanie świadomych wyborów i ukie-
runkowanie rozwoju zawodowego pielęgniarek pracują-
cych, lub chcących podjąć pracę w opiece długotermino-
wej.

Materiał i metoda

Podmiotem badań było 296 (198 kobiet i 98 męż-
czyzn) starszych mieszkańców aglomeracji górnoślą-
skiej objętych pielęgniarską domową opieka długoter-
minową. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z prze-
działu wiekowego starości późnej 76-90 lat – 176 osób 
(59,5%), następnie 65-75 lata – 78 osób (26,3%) i wieku 
91 lat i więcej – 42 osoby (14,2%). Podział według płci 
i poszczególnych przedziałów wiekowych przedstawia 
tabela I. 

Tabela I. Podział według płci i przedziałów wiekowych 
296 starszych mieszkańców aglomeracji górnośląskiej 
objętych długoterminową pielęgniarską opieka 
domową

Table I. Division of 296 elderly patients under the long-
term home-based nursing care living in the Upper Sile-
sian Agglomeration according to sex and age

Wiek
Kobiety Mężczyźni

N % N %

65-75 42 21,2 36 36,7

76-90 119 60,1 57 58,2

91 lat i więcej 37 18,7 5 5,1

Razem 198 100 98 100

Jak to uwidoczniono w badanym materiale więk-
szość (2/3) stanowiły kobiety i były one starsze niż 
mężczyźni (chi2 = 14,6, df = 2, p = 0,001). Osoby te 
zostały przebadane metodą sondażu diagnostyczne-
go pod kątem przyczyny niesamodzielności, aktualnej 
sprawności funkcjonalnej (skale: ADL według Katza 
i Barthel), odczuwania bólu (Numeryczna Skala Bó-
lu-NRS), stopnia depresji (Geriatryczna Skala De-
presji, 4 pytania – GDS-4), oraz osób sprawujących 
opiekę. Zmienne liczbowe o rozkładach normalnych 
opisano za pomocą średniej (x) i odchylenia standar-

dowego (SD), gdy różniły się od rozkładu normalnego, 
z użyciem mediany (Me) i kwartyli (Q1, Q3). Istnienie 
zależności między zmiennymi jakościowymi oceniano 
za pomocą testów chi2, Fiszera i stosunku prawdopo-
dobieństwa. Porównanie wartości średnich zmiennych 
o rozkładach różnych od normalnego wykonano, między 
dwoma grupami, testem U-Manna-Whitneya dla zmien-
nych interwałowych oraz Kołmogorowa-Smirnowa dla 
zmiennych porządkowych, a w przypadku większej licz-
by grup – testem Kruskala-Wallisa. Oczekiwane korela-
cje w przypadku zmiennych niespełniających kryteriów 
rozkładu normalnego badano z użyciem współczynnika 
Rho Spermana. Przyjęto poziom istotności p < 0,05.

Wyniki

Przyczyny objęcia opieką długoterminową. 

Głównymi przyczynami objęcia opieką długotermino-
wą były: udar mózgu – 35,2%, otępienie – 33,5% oraz 
inne schorzenia – 31,3%, m. in.: zawał mięśnia sercowe-
go, stan po złamaniu szyjki kości udowej, stwardnienie 
rozsiane, choroba Parkinsona.

Sprawność funkcjonalna (skala ADL).

Sprawność funkcjonalna z użyciem skali ADL przed-
stawiała się następująco: 0 punktów uzyskało 40,5% an-
kietowanych, 1 – 31,1%, 2 – 9,8%, 3 – 7,4%, 4 – 5,1%, 
5 – 4,4%, 6 punktów – 1,7%. Me = 1, Q1 = 0 i Q3 = 2. 
Ciężkie upośledzenie czynnościowe (0-2 pkt) stwierdzo-
no u ponad 80% a średniego stopnia (3-4 pkt) u około 
10% (tabela II). 

Jak widać, około 9 na 10 kobiet i 8 na 10 mężczyzn 
w przedziale wiekowym 65-75 lat było w stanie wyko-
nać maksymalnie dwie proste czynności. Mimo, iż męż-
czyźni uzyskiwali wyższe wyniki niż kobiety (U = 8269, 
z = 2,122, p = 0,034) to sprawność funkcjonalna była 
u nich znamiennie większa tylko w przedziale 76-90 lat 
(tabela III). 

Skala Barthel

Kryterium objęcia opieką długoterminową był wy-
nik nieprzekraczający 40 punktów. Osoby o małym 
stopniu sprawności uzyskują mniej niż 20 pkt. W bada-
nej grupie uzyskano: Me = 10 (Q1 = 3, Q3 = 25). Zero 
punktów uzyskało 21,3%, 5-35 pkt – 74,7% a 40 punk-
tów 4% badanych. Odsetek kobiet i mężczyzn, którzy 
uzyskali wynik mniejszy od 20 pkt wynosił odpowied-
nio 81% i 67,9% (p = 0,0116). W poszczególnych 
przedziałach wiekowych przedstawiał się następująco: 
w grupie 65-75 lat – 81% kobiet i 72,2% mężczyzn, 
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Tabela II. Sprawność funkcjonalna (Skala ADL) 296 osób objętych długoterminową pielęgniarską opieką domową 
w podziale na płeć i przedziały wiekowe

Table II. Functional efficiency (ADL scale) of 296 elderly patients under the long-term 
home-based nursing care according to sex and age

Skala ADL
N

6-5 pkt 4-3 pkt 2-0 pkt

% N % N %

Kobiety
65-75 2 4,8 3 7,1 37 88,1

76-90 9 7,6 14 11,8 96 80,7

91 i powyżej 2 5,4 5 13,5 30 81,1

Mężczyźni
65-75 1 2,8 7 19,4 28 77,8

76-90 4 7,0 7 12,3 46 80,7

91 i więcej 0 0 1 20,0 4 80,0

Tabela III. Sprawność funkcjonalna (Skala ADL) – Mediana i kwartyle – 198 kobiet (K) i 98 mężczyzn (M) objętych 
długoterminową pielęgniarską opieka domową w poszczególnych przedziałach wiekowych

Table III. Functional efficiency (ADL scale) – median and quartils – 198 women (F) and 98 men (M) under the 
long-term home-based nursing care living according to age categories

Wiek Ogółem K M K vs. M

65-75lat (A) ME = 1,
Q1 = 0, Q3 = 2

ME = 1,
Q1 = 0, Q3 = 1

ME = 1,
Q1 = 0, Q3 = 2

U = 657, z = 1,021, 
p = 0,307 NS

76-90 lat (B) ME = 1,
Q1 = 0, Q3 = 2

ME = 1,
Q1 = 0, Q3 = 2

ME = 1,
Q1 = 0, Q3 = 2

U = 2769, z = 2,017, 
p = 0,044

91 lat i więcej (C) ME = 0,
Q1 = 0, Q3 = 2

ME = 0,
Q1 = 0, Q3 = 2

ME = 0,
Q1 = 0, Q3 = 1,5

U = 69,5, z = 0,936, 
p = 0,349 NS

A-B-C
H = 2.142, df = 2, 

p = 0,343
NS

H = 0.357, df = 2, 
p = 0,837

NS

H = 3,045, df = 2, 
p = 0,218

NS

NS niewystępowanie znamienności statystycznej.

Tabela IV. Sprawność funkcjonalna (Skala Barthel) – Mediana i kwartyle – 198 kobiet (K) i 98 mężczyzn (M) 
objętych długoterminową pielęgniarską opieka domową w poszczególnych przedziałach wiekowych

Table IV. Functional efficiency (Barthel scale) – median and quartils – 198 women (F) and 98 men (M) under the 
long-term home-based nursing care living according to age categories

Wiek Ogółem K M K vs. M

65-75lat (A) ME = 10,
Q1 = 5, Q3 = 20

ME = 10,
Q1 = 5, Q3 = 20

ME = 15,
Q1 = 5, Q3 = 25

U = 663,5, z = 0,933, 
p = 0,351

76-90 lat (B) ME = 15,
Q1 = 5, Q3 = 25

ME = 10,
Q1 = 0, Q3 = 25

ME = 15, 
Q1 = 10, Q3 = 25

U = 2826, z = 1,798, 
p = 0,072

91lat i więcej (C) ME = 7,5,
Q1 = 0, Q3 = 15

ME = 10,
Q1 = 0, Q3 = 17,5

ME = 0, 
Q1 = 0, Q3 = 10

U = 54, z = 1,512, 
p = 0,131

A-B NS NS U = 949, z = 0,61, 
p = 0,542*

A-C NS NS U = 35,5, z = 2,187, 
p = 0,087*

B-C NS NS U = 50, z = 2,407, 
p = 0,048*

A-B-C H = 4,387, df = 2, 
p = 0,112

H = 0.825, df = 2, 
p = 0,662

H = 6,106, df = 2, 
p = 0,047

NS – niewystępowanie znamienności statystycznej.  *Porównania parami z poprawką Bonferroniego

w przedziale 76-90 lat – odpowiednio 72,3% i 71,9%, 
a w najstarszej 91 lat i więcej – 78,34% kobiet i 90% 
mężczyzn. Tylko w przedziale 76-90 lat obserwowano, 
na pograniczu znamienności statystycznej (p = 0,072 
-trend), wyższe wyniki skali Barthel u mężczyzn, niż 
u kobiet (Tabela IV). Analiza wyników tej skali 
w aspekcie indywidualnych zdolności (umiejętności) 

pozwoliła na kolejne spostrzeżenia. I tak 93,9% ankie-
towanych uzyskało 0 punktów w aspekcie poruszania 
się po powierzchniach płaskich, po schodach nie było 
w stanie poruszać się 96,3% badanych, 63,2% nie kon-
trolowało oddawania stolca, a 70% moczu. Ponad 81% 
respondentów nie było w stanie samodzielnie się ubrać, 
prawie wszystkie osoby (98,7%) kąpane były przez 
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opiekunów lub pielęgniarki. Ankietowane osoby naj-
lepiej radziły sobie ze spożywaniem posiłków, ale i tak 
tylko około 2/3 (70,3%) spożywała je samodzielnie. Ko-
biety od mężczyzn różnił mniejszy odsetek kontrolują-
cych oddawanie stolca – odpowiednio 32,8% vs. 44,9% 
(chi2 = 4,1, df = 1, p = 0,043) oraz mniejsza sprawność 
w korzystaniu ze schodów „wchodzenie i schodzenie po 
schodach” ( p = 0,047). 

W odróżnieniu od kobiet u mężczyzn zaobserwowano 
w miarę zwiększającego się wieku, niższe wyniki skali 
Barthel, co obrazuje tabela IV.

Numeryczna skala bólu (NRS)

Wyniki NRS całej grupy były następujące: Me = 5, 
Q1 = 1, Q3 = 5. Wartość 0 zaznaczyło 21,6% ankie-
towanych. Ból w przedziale 1-5 pkt określiło 65,5% 
a pozostali w przedziale 6-9. Nikt nie zaznaczył 10. 
Dolegliwości w przedziale 0-5 pkt w grupsie wiekowej 
65-75 lat zaznaczyło po 50% kobiet i mężczyzn, w prze-
dziale 76-90 lat 68% i 32%, a w grupie 91 lat i więcej 
87,2% kobiet i 12,8% mężczyzn. Jak widać dolegliwości 
bólowe częściej zgłaszają kobiety, a ich odsetek zwięk-
sza się z wiekiem. Stwierdzono występowanie dodatniej 
korelacji pomiędzy odczuciem bólu i sprawnością wg 
skali Barthel (R = 0,11, p = 0,005). 

Skala depresji (GDS4).

Wykonanie tego badania było możliwe tylko u 196 
osób. U co trzeciej z nich (36,7%) występowały obja-
wy depresji. Średnie wyniki były następujące: x = 2,0, 
SD = 1,3, u kobiet (n = 121) x = 2,0, SD = 1,3 i męż-
czyzn (n = 75) x = 1,9, SD = 1,4. Objawy depresji w po-
szczególnych grupach wiekowych występowały u 50% 
ankietowanych z przedziału 65-75 lat, u 34,4% w gru-
pie 76-90 lat i w najstarszej – 91 lat i więcej – u 20% 
ankietowanych. Obserwowano znamienne zmniejsza-
nie odsetka osób z depresją w miarę starzenia w bada-
nej grupie kobiet i mężczyzn łącznie (chi2 = 7,2, df = 2, 
p = 0,027) i tylko kobiet (chi2 = 7,28, df = 2, p = 0,026). 

Omówienie

Jak to wspomniano we wstępie w Polsce 
długoterminowa opieka pielęgniarska jest dyscypliną 
młodą. Zaledwie od 2004 roku rozpoczęto kontrakto-
wanie świadczeń przeznaczonych dla przewlekle i ob-
łożnie chorych w domu, którzy nie wymagają hospi-
talizacji. Biorąc pod uwagę mnogość przyczyn, które 
mogą doprowadzić do niepełnosprawności, jak również 
inne czynniki zewnętrzne, o których już była mowa, 

określenie typowej populacji odbiorców tego rodza-
ju opieki jest jak najbardziej uzasadnione. Przebadano 
198 kobiet i 98 mężczyzn, mieszkańców aglomeracji 
górnośląskiej objętych świadczeniem. Takich propor-
cji w polskich warunkach można było oczekiwać. Jest 
to związane z mimo wszystko krótszym przeżyciem 
mężczyzn spowodowanym nadumieralnością w okresie 
piątej i szóstej dekady [1]. Praktyka kliniczna potwier-
dzona licznymi publikacjami wskazuje, że określenie 
sprawności funkcjonalnej osoby starszej ma nieoce-
nione znaczenie w kompleksowej ocenie geriatrycznej 
oraz przewidywaniu zakresu opieki [7,8]. Jak to wy-
nika z badań dominującymi przyczynami niespraw-
ności chorych korzystających z tej formy opieki były 
w porównywalnej ilości: udary mózgu (stany nagłe) 
oraz zespół otępienny (choroba przewlekła). Roczna za-
padalność na udar mózgu w Polsce wynosi ok. 126 na 
100 tys. osób. Liczba ta wzrasta wraz ze starzeniem się 
społeczeństwa [9]. W badaniu PolSenior na 5666 ba-
danych udar mózgu przebyło 439 osób (tj. 7,7%) [10]. 
Postęp w medycynie prowadzi do skuteczniejszego 
przeciwdziałania stanom nagłym, również do zmniej-
szenia częstości powikłań poudarowych. Z drugiej 
strony powszechnie wiadomo, że w miarę wydłużania 
ludzkiego życia wzrasta liczba ludzi z zespołem otę-
piennym. Przewiduje się, że w 2030 roku liczba osób 
z demencją na świecie wzrośnie do 60 mln, a w 2050 
do 114 mln [11]. Zróżnicowanie odbiorców omawiane-
go świadczenia z uwzględnieniem przyczyny niespraw-
ności jest uzasadnione. Inna jest bowiem opieka nad 
osobą niesprawną, która swoje zdolności utraciła w sku-
tek nagłego incydentu np. udaru, a inna kiedy niespraw-
ność powstała wskutek choroby przewlekłej. Dodatko-
wo należy pamiętać, że osoby w starszym wieku mają 
często znacznie więcej niż trzy schorzenia, które wyma-
gają leczenia i często systematycznej rehabilitacji [3]. 

Analiza wyników skali ADL wykazała znaczną nie-
pełnosprawność badanej grupy. Ponad 80% ankietowa-
nych w skali ADL uzyskała wynik w przedziale 0-2, 
określany jako ciężkie upośledzenie czynnościowe. 
W grupie podopiecznych pielęgniarki środowiskowej 
znaczną niesprawnością charakteryzowało się nieca-
łe 20% [12]. W skali Barthel 0 punktów uzyskało 21% 
ankietowanych, od 5 do 20 punktów ponad 53%. W sta-
cjonarnym zakładzie opieki długoterminowej w Rzeszo-
wie wyniki podopiecznych ukazały większy stopień nie-
sprawności: 0 pkt – 59%, a 5-20 – 31,5% badanych [13]. 
Z kolei w zakładzie leczniczo – opiekuńczym w Krako-
wie, spośród osób w wieku 82,5±7,2 – 15% uzyskało 
0 pkt a 14% – 40 punktów [14]. Były to jednak placówki 
stacjonarne. Wyniki wskazują na zróżnicowanie popu-
lacji ludzi z niesprawnością, potencjalnych odbiorców 
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domowej opieki długoterminowej. W innych badaniach 
wśród osób, które były przyjmowane do oddziału opie-
ki długoterminowej i poddane rehabilitacji (średnia wie-
ku 74,8 lat) w badaniu skalą Barthel mediana wynosiła 
na początku badania 30 (dla kobiet 25 a dla mężczyzn 
30) natomiast po 150 dniach hospitalizacji i rehabilita-
cji wyniki poprawiły się i mediana wynosiła 35 (męż-
czyźni 40, kobiety 39) [15]. Wskazuje to, iż istotna jest 
rola procesu aktywnej opieki dla procesu usprawniania. 
Tezę tę potwierdza występowanie dodatniej korelacji 
pomiędzy sprawnością, a bólem u naszych pacjentów. 
Inaczej mówiąc, osoby zrehabilitowane mają mniejsze 
odczucie bólu, co idzie w parze z większą ich spraw-
nością. Sprawność naszych podopiecznych była mała, 
Me = 10. Ciężkie upośledzenie czynnościowe stwierdzo-
no u ponad 4/5 respondentów. Analizując uzyskane wy-
niki skali ADL i Barthel łącznie, jak również w aspek-
cie indywidualnych zdolności (umiejętności), zwraca-
ła uwagę pewna prawidłowość, iż kobiety w starości 
wczesnej są mniej sprawne od mężczyzn, natomiast 
mężczyźni z najstarszej grupy wiekowej uzyskiwali 
niższe wyniki od kobiet. Obserwacja ta jest trudna do 
wyjaśnienia. Z badań B. Ślusarskiej przeprowadzonych 
wśród osób powyżej 60 r. ż. w grupach korzystających 
z podstawowej opieki zdrowotnej, hospitalizowanych 
i mieszkających w domu pomocy społecznej wynika, 
że najmniej punktów w skali Barthel uzyskali miesz-
kańcy DPS – średnia 45 pkt, następnie osoby hospita-
lizowane 59 pkt Najwięcej punktów uzyskały osoby, 
które korzystały z wiejskiego ośrodka opieki zdro-
wotnej – 93 pkt w skali Barthel [16]. Powyższe wyni-
ki utwierdzają nas w przekonaniu, że grupy osób nie-
sprawnych są zróżnicowane. Miejsce opieki, sposób 
postępowania z osobami niesprawnymi może wpływać 
na proces usprawniania, a obserwowane przez nas pra-
widłowości mogą mieć przypadkowy charakter. Prawie 
80% ankietowanych zgłaszało dolegliwości bólowe. 
Nie był to jednak zbyt silny ból skoro 2/3 badanych 
umieściło go w przedziale 1-5 w dziesięciostopnio-
wej skali NRS. Na dolegliwości bólowe skarżyły się 
przede wszystkim starsze kobiety. Literatura zagadnie-
nia wskazuje na istnienie różnic płciowych w zakre-
sie odczuwanego bólu. Z badań epidemiologicznych 
wynika, iż kobiety częściej deklarują występowanie 
zespołów bólowych oraz konsultują te dolegliwości 
z lekarzem [17]. W miarę wieku odsetek zgłaszających 
występowanie bólu wzrasta, co znajduje potwierdzenie 
w świetle naszych obserwacji. Zgodnie z wynikami na-
szych badań odczucie bólu było odwrotnie proporcjo-
nalne do sprawności fizycznej. Zależności takiej można 
było oczekiwać. Jak to wyżej wspomniano konieczne 
jest u niesprawnych osób prowadzenie rehabilitacji, któ-

rej celem jest nie tylko usprawnienie, ale i redukcja bólu. 
Objawy depresji możliwe do oceny tylko u 2/3 z respon-
dentów, występują średnio u 1/3 z nich, znamiennie czę-
ściej w najmłodszej grupie. To, że nie można u wszyst-
kich wykonać tego badania wynika ze stanu populacji. 
Z drugiej strony u 1/3 występują objawy depresji. Wraz 
z wiekiem objawy ustępują. Wytłumaczenie jest proste. 
Młodsze osoby teoretycznie mając większe perspekty-
wy długiego życia w większym odsetku mogą rozwinąć 
objawy depresji. Poczucie niesprawności sprzyja depre-
sji. Warto nadmienić, że objawy depresji w grupie ob-
jętych opieką długoterminową występują u co trzeciej, 
podczas gdy u odbiorców opieki sprawowanej przez pie-
lęgniarkę środowiskową u co piątej osoby [12]. Różnica 
ta nie jest jednak tak duża jak pomiędzy odsetkami osób 
z niesprawnością w obu grupach.

Jak to już wcześniej wspomniano, inna jest opieka nad 
osobą niesprawną, która swoje zdolności utraciły wsku-
tek nagłego incydentu np. udaru, a inna kiedy niespraw-
ność powstała wskutek choroby przewlekłej. Ocenia się, 
że ponad 2/3 osób po ostrej fazie wraca do domu pod 
opiekę bardzo często niepotrafiącym im pomóc współ-
małżonków i dzieci [9]. W badaniach własnych opiekę 
nad ankietowanymi najczęściej sprawowali członkowie 
najbliższej rodziny, w 1/5 współmałżonek, w połowie 
dzieci, a tylko u około 1/6 opiekę sprawowały osoby 
obce. Świadczy to dobrze o więzach rodzinnych i po-
mocy członkowi rodziny, co być może jest typowe dla 
śląskich rodzin. Tym większa jest tutaj rola wykwalifi-
kowanego, ale i w pełni oddanego swej misji personelu 
medycznego. Zróżnicowanie populacji starszych pod-
opiecznych pielęgniarki środowiskowej [12] oraz od-
biorców długoterminowej domowej opieki pielęgniar-
skiej jest ważne. Dzięki uświadomieniu różnic pomiędzy 
potencjalnymi przyszłymi podopiecznymi pielęgniarka 
może rozważniej pokierować swoim rozwojem zawodo-
wym. 

Wnioski

Wyniki badań uzasadniają przedstawienie następują-
cych wniosków:
1. Odbiorcami długoterminowej domowej opieki pie-

lęgniarskiej w aglomeracji górnośląskiej są osoby 
po 65 roku życia najczęściej po udarach mózgu oraz 
z zespołem otępiennym. 

2. Ciężkiego upośledzenia czynnościowego należy 
oczekiwać u 4/5 odbiorców opieki, chociaż zróżnico-
wanego w zależności od płci i przedziału wiekowego.

3. Ból zgłaszany przez 80 procent populacji, częściej 
przez kobiety, jest w większości przypadków umiar-
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kowany, a jego nasilenie jest odwrotnie proporcjonal-
ne do sprawności fizycznej.

4. Objawy depresji występują u 1/3 badanych, częściej 
u młodszych w porównaniu z pozostałymi.

5. Opiekę nad starszymi niesamodzielnymi osobami 
najczęściej sprawują członkowie najbliższej rodziny 
w połowie – dzieci, w 1/5 współmałżonek. 

6. Odsetek osób niesamodzielnych oraz stopień niepeł-
nosprawności mogłyby ulec zmniejszeniu gdyby po-
łożono większy nacisk na ćwiczenia usprawniające. 

7. Pakiet świadczeń opiekuńczo–pielęgnacyjnych, 
kształcenie personelu pielęgniarskiego i jego rozwój 
zawodowy powinny być ukierunkowane na osoby z 
ciężkim upośledzeniem czynnościowym, z demencją, 
o obniżonym nastroju i utrudnionym kontakcie.
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 Abstract

Introduction. Physiotherapy is one of the oldest areas of medicine. Its methods are used both in the treatment and preven-
tion of disease. Osteoporosis is one of the most common diseases of modern civilisation. An analysis of the incidence of 
osteoporotic fractures in different countries suggests that the development of civilisation contributes to this problem. In 
Poland, 25% of women and 15% of men over the age of 50 have osteoporosis. Osteoporosis is a chronic and progressive 
disease, which is why its treatment is long-term and multidirectional. Consequently, it is crucial to introduce preventive 
measures, health education, physical activity and physiotherapy. Aim. To assess the usefulness and efficiency of low-fre-
quency alternating magnetic fields (LFAMF) in the prevention of bone mass loss in patients with chronic spinal pain. Ma-
terial and methods. The study group consisted of 50 men with chronic spinal pain (mean age was 66.5 years) treated with 
a series of LFAMF procedures. Bone density (densitometer) and pain intensity (Laitinen scale) were assessed. Treatment 
schedule: exposure time was 12 minutes for thoracic spine and 10 minutes for lumbosacral spine. In total, the patients 
underwent 40 procedures: at first they were treated once a day for 20 days (20 procedures) and then twice a week for 
3 months. The procedures were repeated after 3 months (two series of treatment per year). Results. After 1 year of follow-
up the patient’s bone density was increased by 1.75%. Conclusions. 1. Good therapeutic effects in all patients treated with 
LFAMF confirm the usefulness of this method in osteoporosis prevention. 2. This method should be used in the prevention 
of bone loss more widely as it is effective, easy to use and has no adverse effects. (Gerontol Pol 2016, 24, 214-218)

Key words:  physiotherapy, health prophylaxis

Streszczenie

Wstęp. Medycyna fizykalna jest najstarszą dziedziną wśród specjalności lekarskich, a stosowane metody wykorzystywane 
są zarówno w celach leczniczych, jak i profilaktycznych. Jedną z głównych chorób współczesnej cywilizacji jest osteoporo-
za. Analiza częstości występowania złamań osteoporotycznych w różnych krajach wskazuje na negatywny wpływ rozwoju 
cywilizacji na występowanie tej choroby. W Polsce osteoporozę stwierdza się u 25% kobiet i 15% mężczyzn po 50 roku 
życia. Leczenie osteoporozy, schorzenia mającego charakter przewlekły i postępujący jest długotrwałe i wielokierunkowe. 
Najistotniejsze jest wiec wdrożenie metod mających charakter profilaktyczny, edukacja zdrowotna, właściwa aktywność ru-
chowa i stosowanie metod fizykalnych. Cel pracy. Ocena przydatności i skuteczności zmiennego pola magnetycznego niskiej 
częstotliwości (zpmncz) w profilaktyce utraty masy kostnej u chorych leczonych z powodu zespołów bólowych kręgosłupa. 
Materiał i metody. Badaną grupę stanowiło 50 mężczyzn (średnia wieku 66,5 lat) z przewlekłym zespołem bólowym 
kręgosłupa. Oceniono gęstość kości i nasilenie bólu w skali Laitinena. Wprowadzono w leczeniu zmienne pole magnetyczne 
n. częstotliwości. Metodyka wykonywania zabiegów – czas ekspozycji 12 minut na odcinek piersiowy, 10 minut na odcinek 
L-S, seria 20 zabiegów codziennie i 20 zabiegów 2x w tygodniu przez 3 miesiące. Zabiegi powtórzono po 3 miesiącach 
- 2 serie w ciągu roku. Wyniki. W grupie badanej po rocznej obserwacji stwierdzono zwiększenie gęstości tkanki kostnej 
o 1,75%. Wnioski. 1. Korzystne efekty terapeutyczne uzyskane u wszystkich leczonych zpmncz potwierdzają celowość sto-
sowania tej metody w profilaktyce osteoporozy. 2. Wykazane działanie, łatwość wykonania zabiegów, brak objawów uboc-
znych przemawiają za szerszym wdrożeniem tej metody w profilaktyce utraty masy kostnej. (Gerontol Pol 2016, 24, 214-218)

Słowa kluczowe: medycyna fizykalna, profilaktyka zdrowia
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Introduction

Osteoporosis is one of the main diseases of our mod-
ern civilization. More than 25% of women and 10% of 
men over the age of 60 are diagnosed with osteoporosis. 
An analysis of the prevalence of osteoporotic fractures 
in various countries suggests that the development of 
civilization contributes to this problem [1-3].

Our lives are dominated by:
•low physical activity,
•inappropriate diet,
•too much animal fats,
•too much carbohydrates and salt,
•too little calcium,
•too little fresh fruit.

We have too much:
•alcohol, tobacco, coffee,
•stress,
•and too little exposure to sunlight.

In Poland, osteoporosis is found in 25% of women and 
15% of men over the age of 50. In the fifth decade of life 
the spine starts to undergo involutional changes. At first, 
cortical bone loss does not exceed 0.3-0.5% per year. 
Annual lamellar bone loss reaches 0.6-2.4% in women 
and 1-2% in men.

Aging processes are always accompanied by the limi-
tation of mobility and physical activity to a necessary 
minimum while the bones lose their natural stimulator of 
osteogenesis. Women develop age-related osteoporosis 
2 times more often than men [4,5].

The use of new methods of measuring bone density 
(SPA, DEXA, QCT) and biochemical markers of bone 
turnover allows for early diagnosis and determining the 
degree of metabolic disturbances of the bone tissue as 
well as its density.

The treatment of osteoporosis, which is a chronic 
and progressive disorder, is long and multidimensional. 
Apart from pharmacological treatment, it is vital to in-
troduce preventive measures:

•health education and elimination of risk factors,
•appropriate diet,
•appropriate physical activity,
•use of physical therapy,
•health resort treatment.

Health education is extremely important, especially in 
patients with risk factors for osteoporosis. It is often nec-
essary to change one’s lifestyle as well as dietary habits 
and introduce appropriate physical activity. Moreover, in 
the case of advanced osteoporosis the patient’s environ-
ment has to be altered in order to reduce the risk of frac-
tures [6-12].

The measures aimed at preventing osteoporosis should 
be introduced at an early age, that is in the period of the 
bone mass increase, so as to achieve a high peak value 
of bone mass at the age of 30-35 years. The higher the 
bone mass at the age of 30, the lower the risk of frac-
tures due to physiological ageing in old age [11,12].

The education is best conducted during a stay at 
a health resort. Everyday contact with the doctor and 
the staff helps educate the patients, who can also attend 
talks given by doctors, rehabilitation specialists, and di-
etitians. In addition, this place allows the patients to ex-
change experience [4,6,9].

An appropriate diet is a basic element of osteoporosis 
prevention. It is crucial to convince the patient that it is 
necessary to follow the instructions concerning the diet, 
which should be rich in calcium and vitamins while con-
taining limited amounts of protein, salt, and alcohol.

Apart from the diet, physical exercise is the other basic 
part of osteoporosis prevention and treatment. 

During skeletal growth, proper loading of the skeleton 
influences the development of a large bone mass and 
strong high-quality bone while proper spinal loading can 
slow down the osteoporotic processes during the involu-
tional period [13,14].

It is recommended to use exercise improving the range 
of motion in the joints, coordination, and general physi-
cal function and gradually introduce resistance exercises. 
The most important part of the treatment consists in the 
proper selection of exercises and loads, depending on the 
severity of osteoporosis, and adapting them to the pa-
tient’s general physical performance [14,15].

The treatment and prevention of osteoporosis involve 
light therapy and phototherapy using UV light which 
stimulates the production of vitamin D3 in the skin. It is 
recommended to use ultraviolet-B wavelengths ranging 
from 280 to 315 nm.

Sunlight is the best stimulator of vitamin D synthesis, 
but in our climate zone there is too little sunlight dur-
ing the 5-7 colder months of the year. Consequently, in 
the autumn and winter it is advised to use even a sim-
ple quartz lamp as a preventive measure. Irradiation at a 
dose of 1 MED, which is then gradually increased by 1 
MED every two days, is applied from a distance of 1 m.

A physical therapy method which directly stimulates 
the improvement of bone density is the use of low fre-
quency alternating magnetic fields (LFAMF). Studies 
have confirmed that it accelerates bone union and fa-
cilitates the treatment of nonunion. Some publications 
report improved bone mineralization in osteoporotic pa-
tients.

In the case of osteoporosis, it is recommended to use 
triangular LFAMF (15 mT, 10 Hz) at the site of bone 
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defects for 12 minutes 3 times a day for more than ten 
weeks.

Low- and medium-frequency electrical currents can 
play a supportive role in reducing the pain and inflam-
mation caused by osteoporosis, which allows the pa-
tient to follow the rehabilitation programme and take up 
physical exercise. Iontophoresis with calcium chloride 
is routinely recommended in local osteoporosis. The 
procedure involves the use of 1-2% calcium chloride 
(CaCl

2
) from the positive electrode [14,15].

Systemic cryotherapy is also recommended in osteo-
porotic patients. It has an analgesic and anti-inflammato-
ry effect and relaxes the muscles. When combined with 
kinesiotherapy, it indirectly improves the range of mo-
bility and increases muscle mass [14,15].

Recommended balneological procedures include 
therapeutic mud compresses on the spine and peripheral 
joints. Therapeutic mud components have a positive ef-
fect on the musculoskeletal system.

Kinesiotherapy procedures in brine pools allow for 
performing exercises with no loading; consequently, the 
patients are able to ambulate freely soon after musculo-
skeletal injuries or surgeries and can perform resistance 
exercises which strengthen the skeletal system and ac-
celerate the metabolism of bone formation.

Therapy with natural potable mineral calcium, fluo-
ride, and magnesium waters can be helpful in the treat-
ment of osteoporosis as it constitutes an additional 
source of calcium. These waters include fluoride waters 
in Cieplice and Lądek Zdrój as well as hydrogen carbon-
ate and magnesium waters in Krynica, Polanica, Szc-
zawno, and Duszniki. Brine from Ciechocinek contains 
calcium and magnesium ions [14,15].

The aim of the study was to assess the therapeutic use-
fulness and efficacy of low frequency alternating mag-
netic fields (LFAMF) in bone loss prevention in patients 
with chronic spinal pain.

Biophysical mechanisms and biological effects of 
LFAMF

•influence on uncompensated magnetic spins of 
paramagnetic elements and free radicals as well as 
diamagnetic molecules,

•influence on liquid crystals, especially cell mem-
brane elements with liquid crystal properties,

•displacement of moving electrical charges,
•inducing potentials in spaces filled with an electro-

lyte,
•influence on depolarization of cells with their own 

automatism,
•influence on structures with piezoelectric and mag-

netostrictive properties,

•intensifying the process of oxygen utilization and 
tissue respiration,

•vasodilatatory and angiogenic properties,
•increase in soft tissue regeneration processes,
•accelerated bone union,
•anti-inflammatory and anti-oedema effect,
•analgesic effect.
Benefits of magnetic therapy
•low level of stimuli – may be used in acute cases,
•magnetic field penetrates all body parts evenly,
•procedures may be conducted through: clothes, 

cast, bandages,
•metal implants and foreign bodies are not contra-

indications to LFAMF treatment (apart from elec-
tronic implants supporting organ function, such as 
cardiac pacemakers),

•effectively influences the connective (bone) tissue,
•no adverse effects with long-term application.

Material and methods

The study group consisted of 50 men (mean age was 
66.5) with chronic spinal and peripheral joint pain. This 
group of patients underwent 3-week physical therapy 
(diadynamic currents, laser therapy, massage) which did 
not improve their health status. Additional densitometry 
showed extensive osteopenic changes in the patients. 
The subjective health status of the patients was assessed 
with the Laitinen questionnaire. Low frequency alternat-
ing magnetic fields were introduced into the treatment.

Parameters of the magnetic field used and the methods 
of conducting the procedure:

•sinusoidal magnetic field (bipolar)
•frequency 50 Hz
•field strength 2.5 mT
•exposure time: 12 min. on the thoracic section + 10 

min. on the L-S section
•series of 20 procedures daily (20 days) and 20 pro-

cedures 2 times a week (3 months)
•procedures were repeated after 3 months (2 series 

per year).
The data was analysed with elements of descriptive 

statistics, such as arithmetic mean and median as well as 
minimum and maximum values. Statistical significance 
of the results was assessed with Student’s t-test. The sig-
nificance level was set at p < 0.05.
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Results

The procedures had a very beneficial influence on the 
results of subjective and objective assessment of the pa-
tient’s health status.

The treatment eliminated or significantly reduced pain 
and resulted in an improved functional status. Follow-up 
densitometry performed at 1 year showed decreased pro-
gression of osteopenia with a clear trend towards higher 
bone mineral density. There was a very beneficial influ-
ence on the patient’s subjective status as assessed with 
the Laitinen questionnaire. The results are presented in 
Table I.

Discussion

Osteoporosis is characterised by a progressive loss of 
bone mass, weakening of the spatial bone structure and a 
higher risk of fractures. Elderly patients have lower bone 
mass and impaired microarchitecture of the osseous tis-
sue, resulting in bone which is fragile and prone to frac-
tures. Age-related limitation of physical activity leads 
to osteoporotic changes. Early stages of the disease are 
asymptomatic; patients suffer from pain in the spine and 
long bones caused by loading. The prevention and treat-
ment of osteoporosis is aimed at preventing bone frac-
tures, which is achieved through increasing bone mass, 
preventing bone loss and improving the internal struc-
ture of the bone tissue.

Patients at risk of osteoporosis should undergo pre-
ventive management. Moreover, factors contributing to 
osteoporosis should be minimised and supplementation 
should be implemented in case of calcium, vitamin D 
and protein deficiency. Physical activity should always 
be increased: the patients should be recommended to 
take up physical exercise in order to strengthen the mus-
cles and bones responsible for postural stability. Elderly 
patients presenting to the Department of Rehabilitation 
with chronic spinal and peripheral joint pain should un-

dergo densitometry which will determine their bone 
mineral density and facilitate the diagnosis.

Treatment of such patients diagnosed with osteopenic 
changes includes physical therapy aimed at reducing 
pain, electrotherapy and light therapy, which stimulates 
the production of vitamin D3 in the skin. We recom-
mend ultraviolet-B wavelengths ranging from 280 to 
315 nm. Bone growth is directly stimulated by the physi-
cal therapy method consisting in the use of low frequen-
cy alternating magnetic fields. Two 3-month treatments 
with alternating magnetic fields were used in our pa-
tients. The patients underwent follow-up densitometry at 
1 year, which confirmed beneficial effects of the thera-
py; the progression of osteopenia was inhibited and bone 
mineral density increased. The subjective assessment of 
the patient’s health significantly improved due to a radi-
cal reduction in pain. Patients should undergo focused 
kinesiotherapy including active non-weight bearing ex-
ercises, careful resistance exercises, closed chain exer-
cises, postural muscle exercises, and education concern-
ing normal posture. Physical therapy and rehabilitation 
should be more widely used in everyday practice of fam-
ily doctors and geriatricians in the prevention and treat-
ment of osteoporosis.

Conclusions

1. Beneficial therapeutic effects achieved in all the 
patients treated with LFAMF confirm the efficacy 
of the method in the prevention of osteoporosis.

2. The analgesic effect of LFAMF, its ability to in-
hibit the process of bone tissue destruction, easily 
conducted procedures and no adverse effects sug-
gest that this method should be widely used in os-
teoporosis prevention.

Conflict of interest
None

Table I. Densitometry results and Laitinen score at 1 year of follow-up 

L2-L4 densitometry Symptom severity according 
to Laitinen questionnaireBMD g/cm2 T-Score

Before 
treatment

After 
treatment

Before 
treatment

After 
treatment

Before 
treatment

After 
treatment

Mean (SD) 1.069 ± 0.061 1.191 ± 0.068 -1.32 ± 0.27 -0.71 ± 0.23 5.9 ± 2.5 3.0 ± 1.5

p-value < 0.001 < 0.001 < 0.001
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 Abstract 

Introduction. The aim of the study was to establish association of cardiovascular drugs with recurrent falling among resi-
dents of nursing homes (NHs). Material and methods. The study was conducted in 7 NHs for 822 residents in city of 
Krakow. A prospective calendar-recorded registration of all falls using “a fall registration chart” since July 2005 to De-
cember 2006 was performed by nursing staff in NHs. Data concerning age, gender and medication taken in the day pre-
ceding the fall were collected. Poisson regression model was then applied to find drugs enhancing the rate of recurrent 
falling. Results. 289 falls were registered in 162 NH residents. The rate of falling (IR) was less than one per year in case 
of 77 fallers; at least one but less than two falls in 50 fallers and two or more falls in 35 fallers. According to both univari-
ate and multivariate analysis angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI), calcium channel blockers, beta-blocking 
agents, organic nitrates, cardiac glycosides and diuretics had no significant influence on recurrent falling in NH residents. 
The rate of falling decreased with the use of potassium chloride (crude Incident Rate Ratio= cIRR = 0.75; p < 0.03), but it 
did not differ significantly when taking into account age, gender and the use of other drugs. Contrary to that, a number of 
central nervous system drugs significantly increased the rate of falling (IRR=1.175; CI 1.094 – 1.262; p<0.001). Conclu-
sion. Cardiovascular drugs had no influence on recurrent falling in NH residents. (Gerontol Pol 2016, 24, 219-226)

Key words: recurrent falls, cardiovascular drugs, nursing home, older people

Streszczenie 

Cel. Celem badania było ustalenie związku pomiędzy stosowaniem leków działających na układ sercowo-naczyniowy 
i powtarzaniem się upadków u mieszkańców domów pomocy społecznej (DPS). Materiał i metody. Badanie przeprow-
adzono w 7 DPS w Krakowie, w których przebywało 822 mieszkańców. W okresie od lipca 2005 do grudnia 2006 per-
sonel pielęgniarski rejestrował wszystkie kolejne upadki na „karcie rejestracji upadku” odnotowując wiek, płeć i leki 
przyjęte w dniu poprzedzającym upadek. Następnie przeprowadzono analizę z zastosowaniem modelu regresji Poisson’a 
w celu ustalenia leków, które mogą zwiększać częstość powtarzania się upadków. Wyniki. Zarejestrowano 289 upadków 
u 162 mieszkańców DPS. Częstość upadków (IR) niższą niż jeden na rok odnotowano u 77 mieszkańców; co najmniej 
jeden upadek, lecz mniej niż dwa w roku odnotowano u 50 upadkowiczów, a dwa lub więcej upadków w ciągu roku za-
obserwowano u 35 mieszkańców DPS. Analiza regresji zarówno jednej i wielu zmiennych wykazała, że inhibitory kon-
wertazy angiotensyny (ACEI), blokery kanału wapniowego, beta-blokery, azotany organiczne, glikozydy nasercowe i leki 
moczopędne nie miały istotnego wpływu na częstość upadania mieszkańców DPS. Częstość upadania była mniejsza u 
osób przyjmujących chlorek potasu (crude Incident Rate Ratio= cIRR=0.75; p<0.03), jednak po standaryzacji względem 
wieku i płci oraz innych leków, również ten efekt utracił istotność statystyczną. W przeciwieństwie do leków kardiologic-
znych, leki stosowane w chorobach ośrodkowego układu nerwowego statystycznie istotnie zwiększały częstość upadania. 
(IRR = 1.175; CI 1.094 – 1.262; p < 0.001). Wnioski. Leki stosowane w chorobach sercowo-naczyniowych nie miały 
wpływu na powtarzanie się upadków u mieszkańców DPS. (Gerontol Pol 2016, 24, 219-226)

Słowa kluczowe: powtarzające się upadki, leki kardiologiczne, dom pomocy społecznej, osoby starsze
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Abbreviations

Ch-NHs – nursing homes for older and chronically ill 
people 
cIRR – crude Incident Rate Ratio 
CNS drugs – central nervous system drugs
CV drugs – cardiovascular drugs
IRR – incidence rate ratio
LTC – long term care
NH – nursing home
P-NH – nursing home for psychiatric ill people

Introduction

Falls are the most common reason for injuries suffered 
by older people [1]. Many different factors may be re-
sponsible for them. One possible reversible cause is in-
appropriate treatment in terms of high number of drugs, 
their interactions or side effects. Many researches pro-
vided evidence for the influence of psychotropic drugs 
on fall incidence in older people. The results concerning 
other drugs were less conclusive. An extensive research 
has been conducted to find out if medicines used in car-
diovascular diseases had any effect on falls occurrence. 

The meta-analysis of twenty nine studies performed 
by Leipzig et al. showed that among cardiovascular 
medicines only the use of digoxin, type IA antiarrhyt-
mics and diuretics was associated – yet weakly – with 
falls in older adults [2]. Later meta-analysis of studies 
concerning influence of antihypertensives, beta-blocking 
agents and diuretics on fall incidence indicated a weak, 
however significant, influence only of antihypertensive 
drugs on any fall incidence, but it did not confirm that 
effect in nursing home (NH) residents [3]. According 
to other systematic review by Hartikainen et al., the use 
of: beta-blocker agents and peripheral vasodilatators in-
creased risk for recurrent falls; nitrates increased risk for 
any falls; and antihypertensives – for fall-related injuries 
[4-6]. However cardiovascular drugs were not associated 
with falls in nine other studies [7]. 

NH residents are definitely at high risk of recurrent 
falling and fall related injury due to their disability, co-
morbidity and polypharmacy. They use high numbers 
of drugs and cardiovascular medicines are the most fre-
quent on the list of their treatments. Study of the nature 
of the relation between those drugs and the rate of fall-
ing is valuable for physicians, since it may help practi-
tioners to select appropriate drugs for patients being at a 
high risk of falling to protect them against serious inju-
ries like hip fracture. 

Majority of research on influence of medicines on 
falls has been conducted in community dwelling older 

people, whose health status and physical condition dif-
fered very much from NH population. Few studies con-
cerned recurrent falls suffered by NH residents. Most of 
those studies provided evidence for CNS drugs influence 
on the rate of falling. The results concerning impact of 
other drugs did not lead to a clear conclusion. Thus the 
aim of our study was to assess the association of specific 
drugs prescribed for cardiovascular diseases with recur-
rent falling in residents of NHs. The study was conduct-
ed within the European Network for Safety among the 
Elderly (funded by the EC in European Public Health 
Programme 2003-2008). 

Material and methods

The following definition of a fall was applied in the 
study: “an unexpected event in which participants come 
to rest on the ground, floor, or lower level”. It is con-
cordant with the one proposed by ProFaNe group, which 
is currently admitted as a standard for fall definition [8]. 
Thus falls resulting from a loss of consciousness, sud-
den onset of paralysis as in a stroke, or an epileptic sei-
zure were also included in the analysis. All falls meeting 
above criteria were registered since July 2005 to Decem-
ber 2006 in 3 NHs and since January 2006 to Decem-
ber 2006 in other 4 NHs, without any exclusions. We 
excluded from analysis only intentional falls, resulting 
from getting pushed or hit by somebody.

Recurrent falls are usually defined as two or more falls 
in a one year period [8]. In our study group the obser-
vation period of fallers started at the beginning of the 
project and usually ended with the end of it. However, 
in some cases it differed due to a later resident’s accom-
modation to the NH (19 persons), resident’s death (37) 
or leaving the NH (4) before the end of the study. There-
fore we calculated rate of falling for each NH resident 
by dividing number of falls sustained by her/him during 
time of observation and multiplied by 365.25 days (ad-
justment to year period). Thus we received three classes 
of rate of falling: less than one, at least one and less than 
two, and two or more falls per year. 

The falls registration form was developed based on 
a previous review of the guidelines of fall prevention 
among older adults [9]. It included date of birth, gender, 
information on the time, place and causes of falls, their 
consequences, risk factors and drugs taken in the day of 
fall occurrence. Nurses and nurse assistants in 7 NHs in 
Kraków underwent an one hour training according to the 
same protocol, by the same researcher. They were then 
obliged to register all falls in the institution and collect 
information about them (filling the form) no later than 
one hour after each fall. 
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The Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classi-
fication was applied to classify drugs considered in sta-
tistical analysis. The medicines used in cardiovascular 
diseases were divided into the following classes: cardiac 
glycosides (Digitalis glycosides), organic nitrites and 
other vasodilatators used in cardiac diseases (like molsi-
domine), diuretics, beta-blocking agents, calcium chan-
nel blockers and angiotensin-converting enzyme inhibi-
tors (ACEI). Potassium chloride (A12BA) was added to 
that group as mineral supplement frequently prescribed 
in addition to diuretics used in cardiovascular diseases. 
Additionally, acetylsalicylic acid (in a preventive dose 
of 75 mg/per day) was also involved in regression analy-
sis. Number of cardiovascular drugs was a sum of num-
bers of all of the above-mentioned medicines, except 
for acetylsalicylic acid. Number of CNS drugs was a 
sum of: antiepileptics, anti-Parkinson medicines, antip-
sychotics, anxiolytics, hypnotics, antidepressants, anti-
dementia drugs (anticholinesterazes), psychostimulants 
and nootropics improving cognitive functioning. Any 
other than the above-specified medicines were grouped 
in a variable called ‘other than cardiovascular and CNS 
drugs’.  

Statistical analysis

The characteristics of fallers and falls was presented 
using means and standard deviations or frequencies and 
percentages where appropriate. Kruskal-Wallis or t-test 
tests (for continuous variables) and Chi-square test (for 
categorized) were applied to indicate the differences be-
tween the subgroups of fallers or falls. Afterwards sim-
ple and multivariable Poisson regression analysis was 
performed to specify associations between certain class-
es of drugs used in cardiovascular diseases and rate of 
falling, expressed as incidence rate ratio (IRR) (for more 
detailed description of the method see [10]). 

Basing on comparison of falls by type of NH we 
found that falls in NH for psychiatric patients (P-NH) 
were related to the use of significantly higher num-
ber of CNS drugs and lower number of cardiovascular 
drugs. Therefore beside certain classes of medicines ap-
plied in cardiovascular diseases, number of CNS drugs 
was introduced as a variable into multivariate regression 
model. A number of medicines other than cardiovascu-
lar and CNS drugs was also included in the model to 
consider potential influences of all drugs on the rate of 
falling. Yet, a number of cardiovascular drugs was ex-
cluded from the analysis to avoid multiplication of effect 
of the medicines, which have been already involved into 
regression model. SPSS v. 16 was used for statistical 
analysis.

Results

A total of 302 falls were registered during the time of 
observation among 166 fallers in 7 NHs (for 822 resi-
dents). Due to lacking data concerning drugs, eventually 
289 falls were analyzed in 162 residents. 

Some differences between falls in nursing homes for 
older and chronically ill persons (Ch-NH) and for psy-
chiatric patients (P-NH) were found. The falls registered 
in Ch-NH were more frequently observed in females and 
persons at older age than falls reported in P-NH. Signifi-
cantly more falls associated with the use of drugs typi-
cally prescribed in cardiovascular diseases (with excep-
tion of nitrates and cardiac glycosides) were sustained 
by Ch-NH residents. Consequently falls recorded in Ch-
NH were related to higher average number of cardiovas-
cular drugs. On the other hand, falls in P-NH residents 
were associated with higher number of CNS drugs and 
higher total number of medicines taken by residents who 
sustained falls. The analysis of number of other than car-
diovascular and CNS medicines showed no statistically 
significant difference between falls observed in two 
types of NHs (Table I). 

However, the use of antidiabetics including insuline 
(14.5% vs. 4.9%; chi2 = 4.0; p < 0.05) and medicines 
applied in thyroid diseases (7.9% vs. 0%; chi2 = 5.1; 
p < 0.05) was more often associated with falls in Ch-NH 
than in P-NH. The use of mirodrine (13.1% vs. 0.9%; 
chi2 = 21.6; p < 0.001) and theophiline (27.9% vs. 8.3%; 
chi2 = 16.8; p < 0.001) was more frequent in falls reg-
istered in P-NH residents. Despite those differences, 
pharmacological treatment applied in cardiovascular and 
other somatic diseases did not influence the rate of fall-
ing (table III).

Some gender differences should be noted. Falls asso-
ciated with the use of theophiline were more frequent 
among men than women (25.7% vs. 7.9%; chi2 = 15.9; 
p < 0.001). On the other hand, falls associated with 
the use of diuretics, nitrates (or/and molsidomine) and 
potassium chloride were more frequent among wom-
en (30.2% vs. 13.5%; chi2 = 8.0; p < 0.005; 33.5% vs. 
5.4%; chi2 = 22.4; p < 0.001; and 30.7% vs. 18.9%; 
chi2 = 3.8; p = 0.051, respectively). The percentage of 
falls associated with the use of ACEI, calcium channel 
blockers, cardiac glicosides, beta-blocking agents did 
not differ depending on gender. Falls were definitely 
more frequent in women. Nevertheless, gender did not 
influence the rate of falling (table III).

The comparison of baseline characteristics of fallers 
depending on their rate of falling is presented in table II. 
The average age of fallers did not differ significantly 
between groups divided according to falling rate. Most 
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Table I. The characteristics of falls by type of NH (n = 289)

NH for older and 
chronically ill people

NH for 
psychiatric ill Total P value

Number of falls [%(n)] 78.9% (228) 21.1% (61) 100.0% (289)
Age [mean (± SD)] 78.4 (11.1) 61.9 (12.7) 74.9 (13.3) p < 0.001
Females [%(n)] 77.2% (176) 63.9% (39) 74.4% (215) p < 0.05
Total number of drugs [mean (± SD)] 4.8 (± 2.7) 6.7 (± 2.8) 5.2 (± 2.8) p < 0.001
Number of cardiovascular drugs 
[mean (± SD)] 1.8 (± 1.6) 1.0 (± 1.3) 1.7 (± 1.6) p < 0.001

Number of CNS drugs [mean (± SD)] 1.2 (± 1.3) 3.8 (± 1.9) 1.7 (± 1.8) p < 0.001
Number of other than cardiovascular 
and CNS drugs [mean (± SD)] 1.8 (± 1.6) 1.9 (± 1.8) 1.8 (±1.6) NS

ACE inhibitors [%(n)] 33.3% (76) 19.7% (12) 30.4% (88) p < 0.05
Calcium channel blockers  [%(n)] 8.8% (20) 0% (0) 6.9% (20) p < 0.02
Beta-blocking agents [%(n)] 24.6% (56) 4.9% (3) 20.4% (59) p < 0.001
Nitrates and other vasodilatators used in 
cardiac diseases [%(n)] 27.2% (62) 23.0% (14) 26.3% (76) NS

Cardiac glycosides [%(n)] 21.9% (50) 16.4% (10) 20.8% (60) NS
Diuretics [%(n)] 30.3% (69) 9.8% (6) 26.0% (75) p < 0.001
Potassium chloride [%(n)] 30.3% (69) 18.0% (11) 27.7% (80) p = 0.058
Acetylsalicylic acid [%(n)] 27.6% (63) 31.1% (19) 28.4% (82) NS

P-values refer to chi2 test in case of comparisons of categorized variables; to t-test in comparisons of continuous variables. 

Table II. Comparison of baseline characteristics of fallers depending on their rate of falling (n = 162)

Characteristics Fallers N = 162
Rate of falling (IR=Fall Incidence Rate 
per year) IR < 1 1  IR < 2 IR  2 Total

Number of fallers [% (n)] 47.5% (77) 30.9% (50) 21.6% (35) 100.0% (162)
Age (years) [mean (±SD)] 73.8 (± 12.3) 77.3 (± 13.3) 74.6 (± 13.9) 75.1 (± 12.9)
Female gender [% (n)] 79.2% (61) 78.0% (39) 65.7% (23) 75.9% (123)
Total number of drugs [mean (±SD)] 4.6 (± 3.3) 4.9 (± 2.7) 5.4 (± 2.7) 4.9 (± 3.0)
Number of cardiovascular drugs 
[mean (±SD)] 1,6 (± 1.7) 1,8 (± 1.6) 1,7 (± 1.6) 1,8 (± 1,4)

Number of CNS drugs [mean (±SD)] 1.2 (± 1.4) 1.3 (± 1.4) 1.9 (± 1.9) 1.4 (± 1.5)
Number of other than cardiovascu-
lar and CNS drugs [mean (±SD)] 1,8 (± 1.7) 1,8 (± 1.5) 1,7 (± 1.5) 1,8 (± 1,6)

ACE inhibitors [%(n)] 26.0% (20) 24.0% (12) 37.1% (13) 27.8% (45)
Calcium channel blockers  [%(n)] 10.4% (8) 6.0% (3) 5.7% (2) 8.0% (13)
Beta-blocking agents [%(n)] 16.9% (13) 26.0% (13) 11.4% (4) 18.5% (30)
Nitrates and other vasodilatators 
used in cardiac diseases [%(n)] 28.6% (22) 26.0% (13) 17.1% (6) 25.3% (41)

Cardiac glycosides [%(n)] 13.0% (10) 18.0% (9) 20.0% (7) 16.0% (26)
Diuretics [%(n)] 23.4% (18) 32.0% (16) 31.4% (11) 27.8% (45)
Potassium chloride [%(n)] 33.8% (26) 34.0% (17) 20.0% (7) 30.9% (50)
Acetylsalicylic acid [%(n)] 28.6% (22) 28.0% (14) 28.6% (10) 28.4% (46)

There were no significant differences between fallers divided by rate of falling at p < 0.05.

fallers in the studied groups were females. Most of them 
resided in Ch-NH. We did not find significant associa-
tion between the rate of falling and  the frequency of use 
of specific drugs prescribed in cardiovascular diseases. 
Neither the total number of drugs, nor the number of car-
diovascular drugs were associated with the rate of fall-
ing. 

Simple and multivariate Poisson regression models 
were applied to analyze the influence on the rate of fall-
ing of the following variables: age, gender, total number 

of drugs taken, number of cardiovascular drugs, number 
of CNS drugs (the in depth analysis of influence of par-
ticular CNS medicines on the rate of falling was a sub-
ject of another article), the use of ACEI, calcium chan-
nel blockers, beta-blocking agents, nitrates and other va-
sodilatators used in cardiac diseases, cardiac glycosides, 
diuretics, potassium chloride, acetylsalicylic acid and 
a number of other than cardiovascular and CNS drugs 
[10].
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Table III. Risk estimates of recurrent falls in univariate and multivariate models of Poisson regression analyses 
(n = 289)

Univariate models Multivariate model
Determinants of the 

falling rate Crude IRR 95% CI P value IRR 95% CI P value

Intercept – – – 0.002 0.001 – 0.005 < 0.000
Age 0.998 0.989 – 1.007 = 0.663 1.006 0.995 – 1.016 = 0.282
Females 0.783 0.604 – 1.014 = 0.064 0.773 0.580 – 1.029 = 0.077
Total number of drugs 1.016 0.987 – 1.056 = 0.404 – – –
Number of cardiovascular 
drugs 0.960 0.895 – 1.029 = 0.251 – – –

Number of CNS drugs 1.161 1.086 – 1.242 <0.001 1.175 1.094 – 1.262 < 0.000
Number of other than car-
diovascular and CNS drugs 0.956 0.889 – 1.028 = 0.229 0.974 0.897 – 1.057 = 0.527

ACE inhibitors 1.075 0.841 – 1.373 = 0.565 1.155 0.879 – 1.518 = 0.300
Calcium channel blockers 0.798 0.512 – 1.244 = 0.319 0.839 0.533 – 1.321 = 0.448
Beta–blocking agents 0.844 0.627 – 1.136 = 0.263 0.996 0.723 – 1.373 = 0.981
Nitrates and other va-
sodilatators used in cardiac 
diseases

0.810 0.623 – 1.052 = 0.114 0.925 0.694 – 1.232 = 0.592

Cardiac glycosides 1.290 0.978 – 1.701 = 0.071 1.228 0.915 – 1.649 = 0.171

Diuretics 0.909 0.704 – 1.173 = 0.461 1.082 0.790 – 1.482 = 0.623

Potassium chloride 0.752 0.582 – 0.972 < 0.03 0.786 0.575 – 1.074 = 0.130

Acetylsalicylic acid 0.952 0.738 – 1.227 = 0.702 0.974 0.731 – 1.297 = 0.855

Univariate models include separate variables. Multivariate model - includes all variables adjusted (age, gender, number of CNS drugs, number of other 
than CNS and cardiovascular drugs, taking particular cardiovascular drugs). Abbreviations: IRR – Incident Rate Ratio; 95% CI – confidence interval.

As indicated in table III, among all variables analyzed 
separately in the univariate models only the use of potas-
sium chloride (cIRR = 0.75; p <0 .03) and higher num-
ber of CNS drugs (cIRR = 1.16; p < 0.001) had signifi-
cant influence on the rate of falling expressed with crude 
Incident Rate Ratio (cIRR). However, a multivariate 
model adjusted to age, gender, number of CNS drugs, a 
number of other than cardiovascular and CNS drugs and 
the use of particular cardiovascular medicines, showed 
that only higher number of CNS drugs significantly in-
creased the rate of falling (IRR = 1.175; p < 0.001). The 
role of medicines usually prescribed in cardiovascular 
diseases was out of influence on the falling rate.

Discussion

Falls constitute 12.7% adverse effects of drugs pre-
scribed for NH residents [11]. Most of them are prevent-
able and could be avoided by eliminating errors made by 
physicians at stage of medicines ordering and monitor-
ing [12]. Nevertheless, falls are usually not reported as 
potential side effects of drugs in the informative materi-
als for patients and health professionals, since they are 
not a specific symptom or sign that might be solely re-
lated to certain drug action. In our opinion recommenda-
tion to register falls by pharmaceutical companies dur-

ing clinical trials and report them among adverse effects 
in the Summary of Product Characteristics (SPC) and 
Patient Information Leaflets (PIL) might be helpful for 
physicians to avoid prescribing drugs that due to interac-
tions may enhance risk of falling.

Basing on pathophysiology models of drugs action, 
we might expect that some cardiovascular medicines 
promote falls. For example, through lowering blood 
pressure (antihypertensive drugs, diuretics, vasodilata-
tors), inducing arrhythmia (cardiac glycosides) or caus-
ing atrioventricular blocade (verapamil), they may cause 
syncope or collapse that result with sliding or fall [13]. 
Orthostatic hypotension is another side effect that may 
occur as a consequence of the use of cardiovascular 
drugs [14]. However, the relation between orthostatic 
hypotension and antihypertensive therapy has not been 
proven in geriatric patients [15]. Most observational 
studies did not provide strong evidence for potential 
influence of cardiovascular drugs on recurrent falling 
among older people. Research conducted in community-
dwelling older people resulted in inconsistent and some-
times contradictory outcomes. For example, Stalenhoeff 
et al. found that diuretics weakly increased risk of any 
fall and recurrent falling, but Lim et al. proved that loop 
diuretics had no influence on it in older women enrolled 
in Study of Osteoporotic Fractures [16,17]. According to 
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the above mentioned study antihypertensive and other 
cardiac agents did not affect repeated falling [16]. Con-
trary to that Luukinen et al., based on a study of 1016 
home-dwelling elderly studied different classes of car-
diovascular drugs. They found a weak influence of the 
use of cardiac glycosides on increased recurrent falling 
[18]. However, these results have not been confirmed in 
a study conducted in NHs according to the same design 
as the one in home-dwelling older people [19]. Lipsitz 
et al. while studying influence of different drug classes 
(cardiovascular, psychotropic and analgesic medicines) 
on recurrent falling found as only antidepressants im-
posed a greater risk of falls in frail institutionalized pop-
ulations with underlying gait instability [20]. Similarly, 
most other studies conducted in NHs speak against influ-
ence of cardiovascular drugs on recurrent falling among 
NH residents [19-22].

In our study, falls registered in Ch-NH residents were 
associated with the use of cardiovascular drugs more fre-
quently than in P-NH. Nevertheless none of those drugs 
did influence the rate of falling. On the contrary, a high-
er number of CNS drugs significantly increased recur-
rent falling, what has been reported also in other stud-
ies [23,24]. The interpretation of those findings should 
be done with caution, considering if the drug or disease 
treated with that drug causes a fall. For example, falls in 
patients taking IA antiarrythmic agents could be attrib-
utable to arrhythmia, not to the antiarrythmic drug [2]. 
This interpretation problem has been mentioned also 
by Hartikainen et al. and Woolcott et al. and defined as 
confounding by indication, which may occur when the 
medication class assessed is a marker for a clinical di-
agnosis that in itself changes the risk of experiencing a 
fall and also requires treatment with the medication be-
ing assessed [3,7].

Some conditions like orthostatic hypotension, urinary 
incontinence or behavioral symptoms, including wan-
dering and agitation, were reported in several studies as 
independent risk factors for recurrent falling [22,25,26]. 
Based on a study of a large group of women attending 
general practices, Lawlor et al. found that coronary heart 
disease, any circulation system disease, thyroid disease, 
chronic obstructive pulmonary disease, depression and 
arthritis increased the risk of recurrent falls [27]. They 
reported that chronic diseases, multiple pathology and 
a high number of diseases, rather than polypharmacy, 
were the most important predictors of frequent falling. 
Thus cardiovascular drugs and medicines used in other 
somatic chronic diseases had no influence either on re-
current nor any fall incidence [27]. Moreover, Lee et 
al. suggested that association between medications and 
recurrent falls appeared to be due to the underlying dis-

eases and non-drug factors rather than to the medications 
themselves [28]. The issue of overlapping syndromes 
and multi-etiology of syncope (that is the one of possible 
causes of falls) has been considered by Gopinathannair 
et al., who indicated complexity of reasons and diagnos-
tic difficulties in two-thirds of syncope particularly in 
older patients [29]. 

Unfortunately, we could not perform Poisson regres-
sion analysis to adjust our study results to diseases, since 
we decided not to consider information about diseases 
from the routine patient history of disease due to mean-
ingful differences in ways of reporting health conditions 
there depending on NH organization. However, we de-
signed our study to assure a “good” medication and 
falls ascertainment, which means that the use of specific 
drugs was reported at the time of the fall (no longer than 
one hour after fall) and fall incidence was documented 
prospectively on the structured fall registration form 
[30]. It resulted in a high accuracy of the collected data, 
as opposed to many studies reporting falls based on ret-
rospective recollection of incidents that happened during 
the previous year or several months. We used Poisson 
regression analysis, which is not frequent, although the 
most appropriate for prediction of the incidence of acci-
dents like fall or injury.

Previous reports concerning the role of drugs for the 
recurrent falling led to inconsistent conclusions. Our 
study delivered information on the potential lack of in-
fluence of cardiovascular drugs on the rate of falling. In 
our opinion none or weak associations observed between 
the use of those drugs and the rate of falling may be a 
result of the complexity of reasons of falls, like coinci-
dence of diseases, interaction of drugs and coexisting 
environmental factors, co-playing the role of a complex 
risk factor for recurrent falls. Identifying fall risk factors 
seems to be more difficult in NH residents due to that 
complexity and a multifactorial background of the risk 
of fall.

Conclusions

Cardiovascular drugs have no influence on recurrent 
falling in NH residents. More research should be done to 
explain the role of certain drugs and diseases in causing 
falls in NH residents. Probably complex risk models in-
cluding diseases, drugs and possibly other factors should 
be applied to explain the role of cardiovascular drugs in 
causing falls. Studies leading us to a better understand-
ing of pathophysiological mechanisms of direct causes 
of falls might be helpful to develop more effective fall 
prevention programs.
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 Abstract

Introduction. Coronary artery disease, due to its prevalence and atypical symptoms in older people, exerts a significant 
impact on self-rated health. Aim. The aim of the study was to determine the role and importance of health and non-health 
determinants in the self-assessment of health status in men and women with coronary artery disease aged above 80. Mate-
rial and methods. The study group comprised 150 patients with coronary artery disease. The structured questionnaire in-
cluded sociodemographic characteristics of respondents, Canadian Cardiovascular Society (CCS) functional classification 
of coronary artery disease, EASY-Care questionnaire, and Visual Analogue Scale (VAS). Results. In CCS functional clas-
sification of coronary artery disease it was observed that CCS grade IV occurred more often in women than in men (33% 
vs. 26.7%), over a half of the studied men experienced CCS grade III (56.7%). Disability increased with the progression 
of coronary artery disease according to CCS, in women with regard to preparing meals, shopping, drug ingestion, moving 
around home and outside, taking stairs, managing a bathtub/shower, and in men in drug ingestion, moving around home 
and outside, transferring from a bed to an armchair, using toilet/commode. Self-rated health status among women was 
significantly related to functional disability, cognitive functions disorders, depression, reduced ability to speak, and in men 
to hearing disorders. Housing structure was found to be a significant determinant of self-rated health for both sexes. Con-
clusions. Different determinants for self-rated health were found across genders, thus different approach in the planning of 
social and health care should be considered for men and women. (Gerontol Pol 2016, 24, 227-234)

Key words: coronary artery disease, people above 80, self-rated health, activities of daily living

Streszczenie

Wstęp. Choroba niedokrwienna serca ze względu na częstość występowania i nietypową symptomatologię u osób star-
szych ma istotny wpływ na samoocenę stanu zdrowia. Cel. Celem podjętych badań było określenie, jaką rolę i znac-
zenie odgrywają uwarunkowania zdrowotne i pozazdrowotne w samoocenie stanu zdrowia kobiet i mężczyzn z chorobą 
niedokrwienną serca po 80. roku życia. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 150 chorych z chorobą 
niedokrwienną serca. W badaniu posłużono się metryczką pytań demograficzno-społecznych, klasyfikacją czynnościową 
dusznicy bolesnej wg Canadian Cardiovascular Society (CCS), kwestionariuszem EASY-Care oraz Visual Analogue 
Scale (VAS). Wyniki. W klasyfikacji czynnościowej dusznicy bolesnej wg CCS, zaobserwowano, że IV stopień CCS 
częściej występował u kobiet niż u mężczyzn (33% vs. 26,7%), natomiast ponad połowa badanych mężczyzn odczuwała 
III (56.7%). Niesprawność funkcjonalna w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego wzrastała wraz z zaawan-
sowaniem choroby niedokrwiennej serca wg CCS, u kobiet w zakresie: przygotowania posiłków, chodzenia po zakupy, 
przyjmowania lekarstw, chodzenia poza domem, po mieszkaniu i po schodach, natomiast u mężczyzn w zakresie: przyj-
mowania lekarstw oraz poruszania się po mieszkaniu i chodzenia poza domem (p < 0,05). Samoocena stanu zdrowia ko-
biet była uwarunkowana niepełnosprawnością funkcjonalną, upośledzeniem funkcji poznawczych, poczuciem depresji oraz 
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upośledzeniem sprawności mowy, wśród mężczyzn upośledzeniem słuchu. Struktura zamieszkania była znaczącym czynni-
kiem warunkującym samoocenę stanu zdrowia obu płci. Wnioski. Wykazano różne determinanty samooceny stanu zdrowia 
w grupie kobiet i mężczyzn. Fakt ten sugeruje odmienne podejście w planowaniu opieki zdrowotnej i społecznej dla kobiet i 
mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca po 80. roku życia. (Gerontol Pol 2016, 24, 227-234)

Słowa kluczowe: choroba niedokrwienna serca, osoby po 80 roku życia, samoocena stanu zdrowia, czynności dnia codzi-
ennego 

follow-up, women displayed 3 times lower level of per-
formance than men, despite the fact that they presented 
higher functional activity on the day of the test than men 
[7].

An important non-health factor contributing to worse 
self-rated health in patients with coronary artery disease 
is the low level of social support. Poor social support on 
both material and emotional level, regardless of sex, age 
and disease severity, strongly correlates with the occur-
rence of depression and an increased level of hostility 
[6,9].

The aim of the study was to determine the role and 
importance of health and non-health determinants in the 
self-assessment of health status in men and women with 
coronary artery disease aged above 80.

Material and methods

The study group comprised 150 patients aged 80 and 
above and capable of maintaining verbal communica-
tion, who were diagnosed with a stable stage of coronary 
artery disease (ICD 10: I 20–I 25) and hospitalised in the 
Department of Internal Diseases and Gerontology at Jag-
iellonian University Medical College.

The structured questionnaire consisted of socio-demo-
graphic characteristics of respondents, CCS functional 
classification of coronary artery disease, and EASY-
Care questionnaire (Polish version 1999–2002)1.

EASY-Care questionnaire was used to assess func-
tional state of patients in terms of Personal Activities 
of Daily Living (P-ADL) and Instrumental Activities 
of Daily Living (I-ADL). The questionnaire contained 
single-item questions concerning visual, hearing, chew-
ing or speaking difficulties, global health, feeling of 
loneliness and housing conditions. Geriatric Depression 
Screening Scale (GSOD) and R. Katzman’s cognitive 
functions impairment test were also applied [10].

According to Activities of Daily Living (ADL) scale 
(P-ADL and I-ADL), there was an assumed number of 
activities that subjects could not perform on their own. 

Introduction

As the aging process among Polish and other Euro-
pean populations progresses, a systematic increase in the 
percentage of people above 80 is observed. The need for 
self-rated health in this age group arises, on account of 
both health and non-health factors related to the aging 
process and the limitations triggered by illnesses.

Self-rated health assessment, recognised in older peo-
ple as one of the main dimensions of health along with 
physio-psycho-social status, completes medical evalua-
tion as a source of valuable information about the sub-
jects’ subconscious needs and real feelings [1-3]. With 
age, the boundary between a disease and the natural ag-
ing process becomes blurred, which makes it extremely 
difficult to describe the health of the older by means of 
traditional objective indicators based on multimorbidity 
and disability criteria. It becomes necessary to refer to 
the self-assessment of health status [3].

Due to its prevalence and atypical symptoms in older 
people, coronary artery disease has a significant impact 
on self-rated health. Ischemia resulting from insufficient 
supply of oxygen and energy compounds to the heart 
muscle causes physical, mental and social limitations. It 
thus impairs daily activity and functioning, which signif-
icantly influences self-rated health of older people [4,5]. 

Self-rated health in patients with coronary artery dis-
ease is worse in comparison with a control group of 
healthy people in all age groups. Poorer self-rated health 
status correlates with age and disease duration. Differ-
ences in self-rated health status, dependent on the un-
modified risk factor (sex), were noted in all female age 
groups suffering from a coronary artery disease [4,6,7]. 
Worse self-rated health in women with this disease is re-
lated to the reduction of daily activity which aggravates 
faster as the disease progresses. Studies prove that in 
women a negative perception of health status and nega-
tive beliefs about the illness lead to even worse health 
self-assessment, both in mental and physical domain 
[4,6]. In the group of the older subjected to a 12-year 

1  Due to the copyright of the authors developing EASY-Care questionnaire, with the recommendation of Prof. Iana Philp, PhD, Sheffield University 
(UK), we kindly asked for a permission to make use of the Polish version of the EASY-care questionnaire v. 1999–2002 in the study entitled “Health-
related quality of life in coronary artery disease patients aged 80 and over”. We were granted permission from Prof. Barbara Bień, PhD who is entitled to 
issue such permissions in Poland.
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Individuals capable of undertaking all activities within 
ADL, as well as those whose only impairment was occa-
sional urinary inconsistence (i.e. less frequent than once 
a day) were considered fully active [9]. 

In order to select a group with suspected severe im-
pairment of cognitive functions (Katzman), the study 
was based on tercile division: 0 to 10 points – normal 
or minor impairment; 11 to 17 points – medium impair-
ment; 18 to 28 points – severe impairment. Following 
the author’s recommendation, individuals suspected of 
severe cognitive impairment were excluded from the 
study. 

Self-assessment of health was based on the visual an-
alogue scale (VAS), in which the subject indicates his/
her self-rated health on a scale from 0 (worst imaginable 
health) to 100 (best imaginable health) [11].

Statistical analysis

Statistical analysis was based on IBM SPSS Statis-
tics v. 19.0 programme. Differences between the groups 
were detected by means of the Chi-squared test or the 

Fisher’s exact test. Due to the incoherence between the 
distribution of investigated variables and the normal 
distribution (tested by the Shapiro-Wilk test), the Mann-
Whitney U test or Kruskal-Wallis test were used where 
appropriate.

Determinants of self-rated health, measured by the 
VAS scale (the higher half of data set separated by the 
median – higher self-rated health, the lower half of data 
set separated by the median – lower self-rated health) 
were detected by means of logistic regression models. 
The level of P < 0.05 was considered statistically signifi-
cant. 

Results

In the group of 150 patients with coronary artery dis-
ease, the percentage of women outnumbered the percent-
age of men (60% vs. 40%). The average age of women 
was 84.7 years (SD = 3.6) and in men it was 84.3 years 
of age (SD = 3.3). Table I presents socio-demographic 
features of the tested group. 

Table I. Socio-demographic characteristics of the group tested

Tabela I. Charakterystyka demograficzno – społeczna badanej grupy

Socio-demographics: Women 
N (%)

Men 
N (%) pchi2

Marital status

single 6 (6.6) 1 (1.7)

0.001
married 10 (11.1) 4 (6.7)
widowed 64 (71.1) 29 (48.3)
divorced/separated 10 (11.1) 26 (43.3)

Education 

primary/basic 37 (41.1) 8 (13.3)

0.001
vocational education 14 (15.5) 18 (30)
secondary 34 (37.7) 16 (26.7)
university 5 (5.7) 18 (30)

Professional activity manual worker 41 (45.5) 26 (43.3)

0.03
white-collar worker 28 (31.1) 19 (31.7)
manual-clerical worker 14 (15.6) 15 (25)
profesionally inactive 7 (7.8) 0 (0)

Housing structure living alone 32 (35.5) 4 (6.7)
0.001living with a spouse 7 (7.8) 11 (18.3)

living with family 51 (56.7) 45 (75)

The value of pChi2 for the test Chi2; N – number of patients tested

Table II. The number of comorbidities of coronary artery disease (according to CCS) among women and men

Tabela II. Liczba chorób współistniejących chorobie niedokrwiennej serca (wg CCS) wśród kobiet i mężczyzn

CCS
Women Men

Mean ± SD Median (Q1–Q3) Mean ± SD Median (Q1–Q3)
II 3.2 ± 1.8 3 (2–5) 3.9 ± 2.3 4.5 (2.5–5)
III 4.8 ± 1.7 4 (4–5.7) 4 ± 1.5 4 (3–5)
IV 4.3 ± 1.6 4.5 (3–5) 4.5 ± 1.7 5 (4–6)

pK-W 0.012 SI

The value pK-W for the Kruskal-Wallis; SI – statistically insignificant
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Table III. I-ADL functional impairment vs. stage of coronary artery disease (according to CCS) in women and men

Tabela III. Niesprawność funkcjonalna w zakresie I-ADL a zaawansowanie choroby niedokrwiennej serca 
(wg CCS) wśród kobiet i mężczyzn

I-ADL impairment:
Women Men

II
% (N)

III
% (N)

IV
% (N)

II
% (N)

III
% (N)

IV
% (N)

chores 70 (14) 82.5 (33) 93.3 (28) 60 (6) 76.5 (26) 81.3 (13)
pF > 0.05 > 0.05
preparation of meals 25 (5) 62.5 (25) 73.3 (22) 70 (7) 70.6 (24) 93.8 (15)
pChi2 0.002 > 0.05
shopping 65 (13) 80 (32) 96.7 (29) 70 (7) 79.4 (27) 87.5 (14)
pF 0.01 > 0.05
personal budget management 20 (4) 27.5 (11) 33.3 (10) 30 (3) 32.4 (11) 31.3 (5)
pChi2 > 0.05 > 0.05
use of mobile phone 15 (3) 17.5 (7) 36.7 (11) 10 (1) 17.6 (6) 18.8 (3)
pF > 0.05 > 0.05
ingestion of drugs, 25 (5) 47.5 (19) 63.3 (19) 20 (2) 29.4 (10) 75 (12)
pChi2 0.03 0.003

walking outside of the household 50 (10) 75 (30) 90 (27) 30 (3) 58.8 (20) 81.3 (13)

pChi2 0.006 0.04
walking around the house 5 (1) 17.5 (7) 50 (15) 0 (0) 17.6 (6) 37.5 (6)
pChi2 0.00 0.06
taking stairs 30 (6) 65 (26) 86.7 (26) 50 (5) 64.7 (22) 81.3 (13)
pChi2 0.00 > 0.05

The value of pF for the exact Fisher’s test; The value of pChi2 for the test Chi2

Table IV. P-ADL impairment vs. stage of coronary artery disease (according to CCS) in women and men

Tabela IV. Niesprawność funkcjonalna w zakresie P-ADL a zaawansowanie choroby niedokrwiennej serca 
(wg CCS) wśród kobiet i mężczyzn

P-ADL impairment:
Women Men

II % (N) III % (N) IV % (N) II % (N) III % (N) IV %(N)

moving between bed/armchair 5 (1) 7.5 (3) 16.7 (5) 0 (0) 8.8 (3) 50 (8)

pF > 0.05 0.001
using the toilet/commode 10 (2) 10 (4) 26.7 (8) 0 (0) 11.8 (4) 50 (8)
pF > 0.05 0.002
managing bathtub/shower 20 (4) 30 (12) 73.3 (22) 20 (2) 32.4 (11) 50 (8)
pChi2 0.00 > 0.05
taking care of one’s appearance 10 (2) 7.5 (3) 16.7 (5) 0 (0) 5.9 (2) 18.8 (3)
pF > 0.05 > 0.05
putting one’s clothes on 10 (2) 7.5 (3) 20 (6) 0 (0) 5.9 (2) 25 (4)
pF > 0.05 > 0.05
having meals 0 (0) 5 (2) 10 (3) 0 (0) 2.9 (1) 6.3 (1)
pF >0.05 >0.05
controlling urinary continence 5 (1) 2.5 (1) 3.3 (1) 0 (0) 8.8 (3) 6.3 (1)
pF > 0.05 > 0.05
controlling faeces continence 15 (3) 22.5 (9) 30 (9) 20 (2) 20.6 (7) 31.3 (5)
pF > 0.05 > 0.05

The value of pF for the exact Fisher’s test; The value of pChi2 for the test Chi2

After applying the CCS functional classification of 
coronary artery disease it was observed that grade IV 
was more common in women than in men (33% vs. 
26.7%) and 50% of men self-reported CCS grade III 
(56.7%). Women self-reported CCS grade II more fre-

quently than men (22.2% vs. 16.7%). In none of the pa-
tients normal/everyday activity produced symptoms of 
coronary artery disease (CCS grade I).

Most frequently, the number of comorbidities of cor-
onary artery disease ranged from 4 to 6 (61.3%). The 
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highest number was reported in women with CCS grade 
III (4.8 ± 1.7) and the lowest in women with CCS grade 
II (3.2 ± 1.8) and IV (4.3 ± 1.6) (pK-W = 0.01) - Table II.

Disability to perform I-ADL activities in women in-
creases significantly along with a higher CCS grade of 
coronary artery disease in the following areas: prepar-
ing meals, shopping, taking medicine, moving around 
the house and outside, taking stairs. In men it referred to 
drug ingestion, moving around the house and outside - 
Table III.

P-ADL impairments in women increased in the area of 
managing a bathtub/shower while in men a greater im-
pairment was observed in transferring from a bed to an 
armchair and using a toilet/commode -Table IV.

The impairment of visual perception was reported by 
65.3% of the subjects and 3.3% of all the tested patients 
were blind. Over 50% of the subjects (54%) reported 
difficulties in hearing, more frequently women than men 
(65.7% vs. 44.4%). The impairment of mastication and 
biting was more frequently experienced by men than 
women, while there was no patient who would display a 
total inability to masticate or bite food. Difficulties with 
speaking that prevented the speakers from being under-
stood were reported more frequently by men than wom-
en (39.4% vs. 31.3%). An approximately equal percent-
age of women and men (1.1% vs. 1.7%) reported major 
difficulties in speaking. 

The evaluation of cognitive functions showed that 
28.7% of the subjects displayed normal or mild impair-
ment and 34.7% developed medium impairment. Sus-
pected severe impairment of cognitive functions was in-
dicated in 41.7% of men and 33.3% of women. 

The GSOD analysis encompassed 95 patients and they 
did not display any symptoms of cognitive functions 
impairment. When compared to men, women felt de-
pressed more frequently than men (70% vs. 60%). 

Family members constituted the main source of sup-
port both for women and men (73.2% vs. 67.3%). Men 
frequently received help from a spouse (23.6%) and 
women were provided with support from a family mem-
ber (73.2%), while a friend/neighbour/other was indi-

cated as a principal help provider in everyday activities 
more frequently by women than by men (7.3% vs. 1.8%, 
pF = 0.031). 

Women who suffered from the symptoms of coronary 
artery disease resulting from any physical activity (CCS 
grade IV) faced over fifteen times higher risk of lower 
self-rated health than women with minor physical activ-
ity deficit (CCS grade II), while women with significant 
physical activity deficit (CCS grade III) were at an al-
most five times higher risk of displaying lower self-rated 
health than women suffering from minor impairment of 
physical activity (CCS grade II, p = 0.05).

Men who experienced significant problems with nor-
mal physical activity (CCS grade III) faced over six times 
higher risk of reporting lower self-rated health and men 
who could not undertake any physical activity at all (CCS 
grade IV) were at an almost seven times higher risk of 
lower health self-assessment than men who displayed mi-
nor physical activity deficit (CCS grade II) - Table V.

The analysis of socio-demographic features as health 
determinants of self-rated health showed that women 
living alone were at a lower risk of experiencing worse 
self-rated health than women living with a family, 
whereas men living only with a spouse were at a lower 
risk of displaying poorer self-rated health than men liv-
ing with a family - Table VI.

Moreover, personal and instrumental activity of daily 
living was found among significant determinants of self-
rated health status in women. The risk of worse self-rated 
health rises along with the increase in the level of impair-
ment – 1.60 times (for ADL); 2.42 times (for I-ADL) 
and 1.77 times (for P-ADL). An over fourfold risk of 
reporting lower self-rated health status was observed in 
women with medium impairment and over nine times 
higher risk was observed for women with severe impair-
ment in comparison with women with normal or mild 
impairment of cognitive functions. The feeling of depres-
sion increased the risk of lower self-rated health status ten 
times. Finally, women who had difficulties or significant 
difficulties in understanding some of the speakers were at 
almost ten times higher risk of displaying worse self-rated 
health. 

Table V. CCS grade of coronary artery disease as a determinant of self-rated health for women and men- logistic 
regression models

Tabela V.  Stopień zaawansowania choroby niedokrwiennej serca wg CCS jako determinant jakości życia kobiet 
i mężczyzn w oparciu o modele regresji logistycznej

CCS classification
Women Men

OR 95% CI OR 95% CI
III vs. II 4.85 0.98 23.97 6.46** 1.19 35.26

IV vs. II 15.54*** 3.02 80.04 6.67* 1.05 42.43

OR – odds ratio; 95% CI – 95% confidence interval for OR; *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001
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Table VI. Socio-demographic variables determining self-rated health for women and men – logistic regression 
models

Tabela VI. Zmienne demograficzno-społeczne warunkujące jakość życia kobiet i mężczyzn w oparciu o modele 
regresji logistycznej

Factors:
Women Men

OR 95% CI OR 95% CI

Marital status
single vs. widow
married vs. widow
divorced/ separated vs. widow

0.22
0.86
0.16

0.01
0.19
0.01

2.61
3.97
1.67

–
0.30
0.45

–
0.03
0.12

–
3.17
1.75

Education
secondary/university vs. primary/vocational 1.55 0.55 4.38 3.07 0.73 12.85

Housing structure
living alone vs. with family
living with a spouse vs. with family

0.12**
0.98

0.03
0.17

0.47
5.68

3.96
0.11**

0.21
0.02

72.90
0.58

Professional activity
white-collar worker vs. manual worker
manual-clerical worker vs. manual worker
professionally inactive vs. manual worker

0.81
1.80
0.63

0.26
0.40
0.08

2.50
8.01
4.74

2.61
0.95

–

0.67
0.22

–

10.09
3.79

–

OR – odds ratio; 95% CI – 95% confidence interval for OR; *p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001
Models adjusted for: age (continuous variable), number of diseases (continuous variable) and CCS classification

 Table VII. Other determinants of self-rated health – logistic regression models

Tabela VII. Czynniki determinujące jakości życia kobiet i mężczyzn w oparciu o modele regresji logistycznej

Determinants:
Women Men

OR 95% CI OR 95% CI
ADL impairment 1.60*** 1.28 1.99 1.05 0.93 1.19
I-ADL impairment 2.42*** 1.63 3.60 1.16 0.90 1.50
P-ADL impairment 1.77** 1.15 2.71 1.04 0.87 1.25
Cognitive functions test 
medium vs. normal/minor impairment 4.35* 1.09 7.40 1.46 0.31 6.87
severe vs. normal/minor impairment 9.21** 2.20 38.48 1.21 0.25 5.79
GSOD test results

feeling depressed vs. normal 10.04* 1.13 89.52 3.22 0.66 15.67
Feeling of loneliness
sometimes vs. never 2.51 0.71 8.88 1.56 0.43 5.65
frequently vs. never 2.13 0.46 9.94 3.50 0.79 15.57
Auto-evaluation visual perception

cannot see/difficulties 1.77 0.57 5.47 2.11 0.67 6.66
Auto-evaluation auditory perception

difficulties/cannot hear vs. can hear 1.85 0.65 5.27 3.71* 1.06 12.97
Auto-evaluation food mastication

certain difficulties/cannot masticate vs. no 
difficulties 2.08 0.77 5.57 1.45 0.47 4.50
Auto-evaluation speaking

difficulties/significant problems vs. no prob-
lems with understanding 9.83** 2.18 44.28 0.94 0.28 3.16
Source of support 

friend/neighbour/other/public health carer/
hired assistant/no help vs. spouse/family 
member 2.86 0.66 12.35 0.22 0.02 2.69

OR – odds ratio; 95% CI – 95% confidence interval for OR; *p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001
Models adjusted for: age (continuous variable), number of diseases (continuous variable) and CCS classification

In men, those who experienced hearing difficulties 
or could not hear at all were at almost fourfold a risk 
(OR=3.71) of lower self-rated health in comparison with 
men who did not develop hearing deficit - Table VII. 

Discussion

The results of the study confirm that the stage of cor-
onary artery disease differentiates self-assessment of 
health in patients above 80 according to gender. Along 
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with the progress of coronary artery disease evaluated 
on the basis of CCS classification, both female and male 
self-rated health measured by the VAS scale is lower in 
higher grades of coronary artery disease. The presented 
results are coherent with the results of a study conducted 
by B. Ruo, et al. (2006), in which it was demonstrated 
that the lower self-rated health the higher the grade of 
coronary artery disease according to CCS classification 
[4]. 

The results of the present study show that functional 
impairment is a key determinant of lower self-rated 
health in women. This finding is consistent with other 
studies in which functional condition of women with 
coronary artery disease was a factor that determined 
their self-rated health [4,8,12]. Furthermore, the study 
shows that men with auditory perception disorder and 
women with speaking disorder evaluate their self-rated 
health lower than the subjects who are free of these ail-
ments. A study conducted by H. L. Vreeken et al. (2013) 
confirmed that auditory and visual perception impair-
ment lowers the quality of life in the older people [13].

 The study shows that severe cognitive functions 
impairment is more likely to appear in men and depres-
sion - in women. The results demonstrate that lower 
evaluation of self-rated health in women is accompanied 
by an increase in cognitive functions impairment. Simi-
lar results were provided by a study conducted by A. 
Kiessling and P. Henriksson (2004) who demonstrated 
that the most powerful determinant of self-rated health 
in a group of 253 seniors was cognitive functions im-
pairment. In the study group cognitive functions disorder 
exerted a stronger influence on health self- evaluation 
than physical, mental and social functioning disorders. 
The present study shows the connection between depres-
sion and self-rated health in a female group, which is 
not the case in the male group (14). In a cross-sectional 
study conducted by B. Ruo, et al (2003) in a group of 
1024 seniors suffering from coronary artery disease, the 
correlation between depression and self-rated health was 
observed both in women and men [15]. 

The achieved results demonstrate that family members 
constitute the main source of support for the subjects. 
In the past in Poland families were the principal source 
of support for the older and this is still the case in the 
country. Neighbours or friends take care of seniors less 
frequently, which was confirmed in a longitudinal pan-
el study conducted by Z. B. Wojszel (2009) in a group 
of individuals above 75 years of age. Children were the 
primary assistants for the majority of the subjects and a 
spouse was a secondary carer [16]. Similar tendencies 
were observed also in the present study – family mem-
bers are a fundamental source of support for the seniors 
above 80 and men receive help more frequently from 
a spouse, whilst women are usually assisted by a fam-
ily member. Women indicated a friend/neighbour/other 
as a principal help provider in everyday activities more 
frequently than men. In the conducted study, there is 
no correlation between the source of social support and 
self-rated health. 

Interestingly, the study conducted by Staniute et al. 
(2013) in a group of 560 patients suffering from coro-
nary artery disease showed that poor social assistance 
leads to lower self-assessment of health both in women 
and men and thus contributes to higher mortality rate 
and a greater number of patients in need of hospitalisa-
tion [17]. 

The present study has several limitations: the group of 
the subjects was small, thus the results and conclusions 
drawn here should be treated with great caution when re-
ferring to the general population of all the patients with 
coronary artery disease above 80 years of age. As the 
cross-sectional design was implemented in the study, it 
is difficult to make causal inference. However, the pre-
sented results of the study can set a course for further ex-
ploration.

In conclusion self-rated health status among women 
with coronary artery disease aged 80 and above is sig-
nificantly related to functional disability, cognitive func-
tions disorders, depression, reduced ability to speak, 
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whereas in men to hearing impairment. Additionally, housing structure is found to constitute a significant determi-
nant of health status self-assessment for both sexes. 
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wypadkach Redakcja może przedłużyć termin zwrotu korekty po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z jej 
przedstawicielem.

12. Prace niezakwalifikowane do druku zostaną przez Redakcję zniszczone.
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o streszczenie pracy w języku polskim (200-250 słów w przypadku prac oryginalnych oraz 100-150 w przypad-
ku prac poglądowych i opisów przypadków klinicznych; struktura jak w tekście głównym),
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23. Praca powinna być zredagowana możliwie krótko, bez zarzutu pod względem stylistycznym, zgodnie z obowią-

zującą pisownią.
24. Należy używać międzynarodowych (zgodnie z zasadami polszczyzny) nazw leków. Dopuszcza się podawanie 

nazw handlowych w nawiasach.
25.  Skróty powinny być wyjaśnione w tekście w miejscu, w którym się pojawiają po raz pierwszy.
26. Wraz z pracą należy złożyć Deklarację Konfliktu Interesów oraz List Przewodni z oświadczeniem Autorów, 

że praca nie została i nie zostanie złożona do druku w innym czasopiśmie oraz że nie zachodzą zjawiska: „guest 
authorship” i „ghostwriting”.

27. Pierwszy autor/autor do korespondencji otrzymują bezpłatnie 1 egzemplarz czasopisma z wydrukowanym artykułem.
28. Nie przewiduje się honorariów autorskich
29. Prawa autorskie: Maszynopis zakwalifikowany do druku w kwartalniku staje się własnością czasopisma Geronto-

logia Polska. Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym 
prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych-CD i innych oraz w Internecie). Bez zgody wydaw-
cy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń. 

30. Redakcja Gerontologii Polskiej uruchomi własną stronę internetową, na której będą zamieszczone streszczenia 
drukowanych prac, jak również istotne wiadomości.
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Submission Manuscript Guidelines

The Polish Gerontology is the official journal for the Polish Society of Gerontology. The quarterly publishes peer-
-reviewed reports, original research papers on the biology of ageing, clinical and social gerontology, as well as artic-
les on interdisciplinary issues relating to various aspects of the ageing process.

Please submit your papers electronically at: gerontologia@akademiamedycyny.pl

Instructions for authors

1. Only papers written in Polish or English are accepted.
2. In scientific investigations involving human subjects, experiments should be performed in accordance with the 

ethical standards formulated in the Helsinki Declaration. Informed consent for the research must be obtained 
from all participants and all clinical investigations. For papers involving human subjects, adequate documen-
tation should be provided to certify that appropriate ethical safeguards and protocols have been followed ac-
cording to the responsible Bioethical Committee on human experimentation (institutional or regional). Names 
should not be published in written descriptions, photographs, sonograms, CT scans, etc., nor should pedigrees, 
unless information is essential for scientific purposes and a patient (or a parent, or a guardian) has given their 
written informed consent for publication.

3. Manuscripts are received with the explicit understanding that they are not under simultaneous consideration by 
any other publication. Submission of an article implies that the work described has not been published previo-
usly.

4. Manuscripts that are incomplete or whose style does not follow the below guidelines shall be returned to the Au-
thors without being evaluated. Articles following the below guidelines shall be registered and sent to indepen-
dent reviewers to be evaluated. A paper shall be accepted for publication based on reviewers’ positive opinions. 

5. The dates of submitting and acceptance for publication are labeled at the end of each manuscript.
6. Submitted manuscripts are anonymously reviewed by two impartial experts to determine their originality (“do-

uble-blind review”), scientific merit, and significance to the field.
7. Reviewers shall remain anonymous, but their comments will be available to authors.
8. There are several types of decision possible: accept the manuscript as submitted; accept it with revision; accept it 

and invite the authors to revise the manuscript before a final decision is reached; accept it with encouragement to 
resubmit it after extensive revision; outright rejection.

9. Page proofs with reviewer’s remarks will be sent to corresponding author for examination and corrections.
10. Information about accepting the manuscript for publication will be sent to the corresponding author.
11. Corrected proofs should be returned to the Editor within seven days of posting by the Editor. Authors are re-

sponsible for obtaining the Editor’s permission for any changes in the time for returning proofs.
12. When submitted manuscripts are not accepted for publication, they will be destroyed according to the Editorial 

office’s schedule.
13. The Editors reserve the right to make corrections in style and nomenclature without Authors’ permission.
14. Authors should return the final, revised manuscript by e-mail: gerontologia@akademiamedycyny.pl
15. Manuscripts of original papers should not exceed 10 pages, review articles – 12 pages, case reports – 8 pages. 

One page is generally limited to 1800 characters including spacing.
16. The electronic version of the text should be submitted as an MS Word 98 or above. All illustration and scan files 

should be in the TIFF format. For vector graphics, the digital formats of Adobe Illustrator for version CC(2014) 
and Corel Draw for version X7 are accepted; for graphs and diagrams - MS Excel or MS Word. 

17. The text and figures must be uploaded as separate files. Files should be named with the corresponding Author’s 
surname and “text.doc”, “fig l.doc” ,”fig2.doc” name and extension formats, etc.

18. The paper should be laid out as follows: 
 Provide the following data on the title page (in the order given): The article’s title (English and Polish), Authors’ 

names and institutional affiliations, the name of department(s) and institution(s) to which the work should be attri-
buted, keywords (English/Polish, maximum of 6 keywords), full postal address of the corresponding Author, an 
abstract in Polish (maximum length of 200 – 250 words in case of original works and 100 – 150 in case of review 
articles or clinical cases. An abstract should state briefly the purpose of the research, principal results and major 
conclusions. An abstract in English (maximum length of 200 – 250 words in case of original works and 100 – 150 
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in case of  review articles or clinical cases, an abstract should state briefly the purpose of the research, principal re-
sults and major conclusions, source(s) of support in the form of grants, equipment, drugs, or all of these.

 Arrangement of the article (for original papers): Introduction, Abstract/Purpose of the work Experimental/Mate-
rial and methods, Results, Discussion, Conclusions, Acknowledgements, References.

19.  Tables, illustrations, vector graphics and photographs should be prepared and submitted on separate pages. All 
figures should be numbered in the order of their citation in the text and legends should be in Polish and English 
(tables - Roman numerals; illustrations, vector graphics and photographs - Arabic numerals).

20. References should exceed in number, and should in general be limited according the paper type: for original pa-
pers –  up to 20, for review articles –  up to 40 items. They must be numbered in their order of appearance in the 
text.

21. References should be identified in the text, tables, and legends by Arabic numerals in square brackets. 
22. It is allowed to use the following style for the references list: surname and initials of all authors separated by a 

comma, followed by a full stop, then the article title (or the book title), a full stop, the name of the journal should 
be abbreviated according to the style used in the Index Medicus, the year, a semicolon, the volume number, a co-
lon, the first and the last page (for books: the city, a colon, the publisher, a semicolon, the year, a colon, pages). 
When there are more than three authors, only the first six authors are listed, followed by „et al.”, i.e.: 1. Jakobsson 
U, Hallberg IR. Loneliness, fear and quality of life among the elderly in Sweden: a tender perspective. Aging Clin 
Exp Res. 2005;17(6):494-501. 2. Wojszel ZB, Bień B. Wielkie problemy geriatryczne – rola zespołu terapeutycz-
nego w opiece nad pacjentem. In: Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, editors. Kompendium pielęgnowania 
pacjentów w starszym wieku. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Lublin: Wydaw-
nictwo Czelej; 2007. p. 97-114.

 Quoting from electronic sources is accepted. 
23. A paper ought to be brief and observe general style and spelling rules. 
24. International generic rather than trade names of drugs should be used. Trade or manufacturers’ names should only 

be used in brackets.
25. All abbreviations should be spelt out in full the first time they are used.
26. A paper submitted for publication should be accompanied by a Declaration of ‘Conflict of Interest’ and a ‘Cover 

Letter’ with a statement by the Author(s) confirming that the paper has not been and will not be published else-
where and that there is no instance of misconduct (“ghostwriting” and “guest authorship”).

27. First Author/corresponding Author shall receive 1 copy of the issue in which the article shall be published. They 
shall be sent to the author(s) free of charge.

28. No remuneration shall be paid for publication. 
29. Copyrights. Submission of an article for publication implies a transfer of the copyright from the Author to the 

publisher upon acceptance. Accepted papers shall become permanent property of the Polish Gerontology and may 
not be reproduced without the written consent from the publisher. The publisher reserves the copyright (including 
printing, electronic version such as CDs, the Internet and others).

 Only abstracts can be published elsewhere without written permission from the publisher.
30. A website shall be launched by the Polish Gerontology, which shall feature abstracts of printed papers as well as 

other relevant information. 




