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ZatrosZcZmy się o 

serca seniorów
Choroby układu serCowo-naCzyniowego stanowią ogromne wyzwanie dla geriatrii.  
obeCnie są one najCzęstszą przyCzyną zgonów wśród osób starszyCh.

Z uwagi na postępujące zjawisko starze-
nia się społeczeństwa oraz wydłużenie 
średniego  czasu  życia,  szacuje  się,  że 

największy wzrost  liczby osób w wieku star-
szym  przypadnie  na  okres  pomiędzy  2015 
a 2020 r. i będą one stanowiły około 20% całej 
populacji polskiej. 
Obecnie, w naszym kraju 17% społeczeń-

stwa to ludzie w wieku powyżej 60. roku ży-
cia, z czego 24% stanowią osoby w wieku sę-
dziwym, czyli powyżej 80. roku życia. Według 
AHA (American Heart Association)  oraz  ESC 
(European Society of Cardiology) najczęstszy-
mi chorobami wśród osób starszych są cho-
roby  układu  sercowo-naczyniowego. Wyka-
zano, że ponad 70% osób pomiędzy 60. a 79. 
rokiem życia choruje na choroby układu krą-
żenia, a powyżej 80. roku życia aż 85%. Osza-

cowano ponadto, że u chorych mających co 
najmniej 75 lat jest to pierwsza co do często-
ści przyczyna zgonu i stanowi aż 66% wszyst-
kich przypadków śmiertelnych. Z kolei, spo-
śród wszystkich  chorób układu  sercowo-na-
czyniowego  najczęstszą  przyczyną  zgonu 
u osób powyżej 65. roku życia jest przewlekła 
choroba wieńcowa (80%). 

zaCznijmy od profilaktyki

Odpowiednie  postępowanie,  zwłaszcza 
właściwa  diagnostyka  oraz  leczenie  farma-
kologiczne lub zabiegowe stanowią nie tylko 
istotny problem medyczny, ale również spo-
łeczny  i  ekonomiczny. Dlatego  też  tak waż-
na jest profilaktyka oraz szybka diagnostyka, 
pozwalająca na wprowadzenie odpowiednie-
go leczenia już na wczesnym etapie choroby, 
co  pozwoli  spowolnić  rozwój  chorób  serco-
wo-naczyniowych. W  kontekście  profilakty-
ki duży nacisk powinien być położony na op-
tymalizację  postępowania  ukierunkowane-
go na modyfikację stylu życia, w  tym m.in.: 
zaprzestanie palenia tytoniu, redukcję masy 
ciała,  regularną  aktywność  fizyczną,  odpo-
wiednie  żywienie,  osiąganie  rekomendowa-
nych docelowych wartości cholesterolu oraz 
ciśnienia  tętniczego  w  zależności  od  wieku 
i chorób współistniejących, jak również ogra-
niczenie  spożycia  alkoholu.  Wszystkie  wy-
żej  wymienione  czynniki  ryzyka  zwiększają 
możliwość  wystąpienia  chorób  układu  ser-
cowo-naczyniowego w  sposób  istotny. Naj-
silniejszym  jednak  pośrednim  czynnikiem 
ryzyka  chorób  układu  krążenia,  jest  nadciś-
nienie  tętnicze. Wielokrotnie  wykazano,  że 
nieprawidłowo  kontrolowane  i/lub  leczone 
nadciśnienie  tętnicze  stanowi  najważniej-
sze,  pośrednie  ryzyko  zgonu,  które  szacuje 
się na blisko 13%. Uważa się, że odpowiednia 
profilaktyka  chorób  układu  sercowo-naczy-
niowego oraz motywacja pacjenta do zmia-
ny  stylu  życia  redukuje  występowanie  cho-
rób układu krążenia  lub  ich progresję nawet 
o 40% u osób w wieku powyżej 65. lat. Przy-
nosi  to nie tylko korzyści społeczne  (ograni-
czenie  umieralności,  chorobowości,  niepeł-

nosprawności),  ale  również  ekonomiczne 
(rzadsze hospitalizacje, zmniejszenie stopnia 
inwalidztwa). 

rola edukaCji w profilaktyCe

Niezmiernie istotna w kontekście profilak-
tyki  jest  również  odpowiednia  edukacja  pa-
cjentów dotycząca głównie pierwszych symp-
tomów choroby układu krążenia, jak również 
objawów  mogących  sugerować  zaostrzenie 
już  istniejącego  schorzenia  sercowo-naczy-
niowego. W  tym miejscu należy uczulić  cho-
rych na to, że ból w klatce piersiowej, zwłasz-
cza bezpośrednio związany z wysiłkiem fizycz-
nym,  jest  najczęstszym,  pierwszym  symp-
tomem dolegliwości  z  zakresu układu  serco-
wo-naczyniowego  i zawsze wymaga szerszej 
diagnostyki.  W  kontekście  bólów  dławico-
wych niezmiernie istotne jest również uwraż-
liwienie chorego na czas od momentu rozpo-
częcia się bólu stenokardialnego do wezwania 
pomocy medycznej, który powinien być ogra-
niczony do niezbędnego minimum. 

Choroba wieńCowa - niepokojąCe 
statystyki

Z  chorób  układu  sercowo-naczyniowego 
u pacjentów w wieku powyżej 65. lat na pierw-
szym miejscu wymienia się przewlekłą choro-
bę  wieńcową,  następnie:  dławicę  piersiową, 
arytmie,  udar mózgu  i  przewlekłą  niewydol-
ność serca. Szacuje się, że przewlekła choro-
ba  wieńcowa  występuje  u  ponad  21% męż-
czyzn i 10% kobiet w wieku 60-79 lat, a u ludzi 
powyżej 80. roku życia zachorowalność na tę 
jednostkę  chorobową  wzrasta  odpowiednio 
o 14%  i 8%. Warty podkreślenia  jest  fakt,  że 
aż 80% chorych powyżej 65. roku życia umie-
ra z powodu przewlekłej choroby wieńcowej. 

niebezpieCzna arytmia

Kolejną  ważną  chorobą  układu  krąże-
nia,  wynikającą  m.in.  z  chronicznego  nie-
dokrwienia,  miażdżycy,  niewydolności  ser-
ca czy nadciśnienia tętniczego jest arytmia. 

U osób w wieku powyżej 65. lat uwagę nale-
ży zwrócić zwłaszcza na epizody migotania 
lub trzepotania przedsionków, które w przy-
padku braku odpowiedniej profilaktyki nie-
korzystnych  powikłań  zakrzepowo-zatoro-
wych nieuchronnie mogą prowadzić do uda-
ru mózgu. Szacuje się, że w roku 2050 liczba 
osób z migotaniem przedsionków wzrośnie 
dwukrotnie  w  stosunku  do  stanu  obecne-
go,  a  tym  samym zwiększone będzie  ryzy-
ko ewentualnych powikłań zakrzepowo-za-
torowych. W  kontekście migotania/trzepo-
tania  przedsionków,  zwłaszcza  u  chorych 
powyżej 65. roku życia, ważna jest stosow-
na edukacja prowadzona pod kątem uświa-
domienia  konieczności  prowadzenia  odpo-
wiedniej  profilaktyki  przeciwzakrzepowej 
oraz  możliwych  grożących  powikłaniach 
w  przypadku  jej  braku, w  tym  najgroźniej-
szego – udaru mózgu.

niewydolność serCa w liCzbaCh

Liczną  grupę  chorych  stanowią  również 
pacjenci  z przewlekłą niewydolnością  serca, 
a    zapadalność  na  tę  chorobę  stale  rośnie. 
Według danych AHA po  65.  roku  życia  czę-
stość występowania tego schorzenia wynosi 
średnio 10 przypadków na 1000 osobników, 
a  u  pacjentów powyżej  80.  lat  ryzyko  sięga 
średnio  20%  zarówno  w  grupie  mężczyzn, 
jak  i kobiet. Co więcej przewlekła niewydol-
ność serca jest najczęstszą przyczyną przyjęć 
do  szpitala  i  ponownych  hospitalizacji  osób 
powyżej 65. roku życia. 

Podsumowując, choroby układu sercowo-
-naczyniowego u osób powyżej 65. roku ży-
cia  stanowią  poważny  problem  współczes-
nej medycyny, przekładający się  również na 
inne dziedziny życia, zwłaszcza socjo-ekono-
miczne.  Istotnym elementem postępowania 
jest  kładzenie  odpowiednio  dużego  nacisku 
na  profilaktykę  chorób  układu  sercowo-na-
czyniowego oraz edukację pacjentów, co po-
zwoli ograniczyć liczbę nowych przypadków 
zachorowań  oraz  zredukować  śmiertelność 
w grupie osób z już rozpoznaną chorobą. 

prof. dr hab. med. zbigniew kalarus
Prezes Polskiego Twarzystwa Kardiologicz-
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Mitręgą – Katedra Kardiologii, Wrodzonych 
Wad Serca i Elektroterapii SUM, Śląskie 
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12 miast, 1726 przebadanych pa-
cjentów, tysiące rozdanych mate-
riałów edukacyjnych, setki punk-
tów zdobytych w ramach turnie-
ju miast – to bilans 11 edycji ogól-
nopolskiej akcji profilaktyczno – 
edukacyjnej „servier dla serca” 
pod hasłem „Czasem wolniej zna-
czy efektywniej…”

Pacjenci kardiologicznej Porad-
ni servier badali swoje serca, orga-
nizatorzy przekonywali, że czasem 
wolniej znaczy efektywniej, a Piotr 
Polk (ambasador akcji) tłumaczył, 
że profilaktyka popłaca. akcji pa-
tronowało Polskie towarzystwo 
kardiologiczne oraz Polskie towa-
rzystwo nadciśnienia tętniczego. 

profilaktyka  
leży polakom na serCu

kardiologiczna Poradnia servier 
oferowała bezpłatne badania w za-
kresie profilaktyki chorób układu 
sercowo-naczyniowego: ciśnienia 
tętniczego krwi, stężenia glukozy 
i cholesterolu we krwi oraz pomiaru 
wskaźnika Bmi. dodatkowo, przy 
konkretnych wskazaniach, można 
było skorzystać ze specjalistycz-
nej konsultacji kardiologicznej oraz 
wykonać badanie ekg serca.

Co w serCu polakom gra? 

w kardiologicznej Poradni ser-
vier przebadano 1726 osób: 897 ko-
biet i 829 mężczyzn. średnia wieku 
pacjentów to 56 lat. szczegółowa 
analiza badań wskazuje, że najwięk-
szym problemem pacjentów jest 
nadwaga lub otyłość - aż 66 proc. 
z nich miało podwyższony wskaźnik 
Bmi (Body mass index) - powyżej 25, 
czyli wartości prawidłowej. zapew-
ne efektem tego był podwyższony 
poziom cholesterolu (powyżej 190 
mg%), który stwierdzono u 45 proc. 
badanych oraz nadciśnienie tętni-
cze (powyżej 140/90 mmHg) zdiag-
nozowane u 42 proc. osób.

Pocieszającym jest fakt, że aż 77 
proc. badanych zdeklarowało, że 
uprawia wysiłek fizyczny i że więk-
szość badanych nie paliło 
papierosów (61 proc.).

1. Częstość nadciśnienia tętniczego wzrasta 
wraz z wiekiem. powyżej 59 r. życia ponad 
połowa osób choruje na nadciśnienie tętni-
cze. Co stanowi największe zagrożenie dla 
seniorów zmagających się z tą chorobą?

największe zagrożenia związane z nad-
ciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym to 
z jednej strony konsekwencje zbyt wysokich 
wartości ciśnienia, a z drugiej szkody wynika-
jące z nadmiernego obniżenia ciśnienia tęt-
niczego. należy podkreślić, że naczynia osób 
starszych źle znoszą zarówno bardzo wyso-
kie jak i zbyt niskie wartości ciśnienia, gor-
sza jest również tolerancja wahań ciśnienia. 
zbyt wysokie ciśnienie tętnicze sprzyja po-
wikłaniom w postaci udaru mózgu, choroby 
niedokrwiennej serca i niewydolności serca, 
demencji i niewydolności nerek. zbyt niskie 
wartości ciśnienia mogą z kolei prowadzić do 
upadków i złamań, niedokrwienia mózgu lub 

serca. w związku z powyższym u osób star-
szych bardzo istotna jest regularna kontrola 
ciśnienia tętniczego w warunkach domo-
wych, i w przypadku osób z nadciśnieniem 
zaleca się pomiary 2 razy - w godzinach po-
rannych i wieczornych. Biorąc pod uwagę, że 
osoba starsza często stosuje inne leki należy 
zawsze przeanalizować potencjalne inter-
akcje lekowe gdyż mogą one prowadzić do 
zwiększenia lub zmniejszenia efektu dzia-
łania leków hipotensyjnych. Pomyłki w sto-
sowaniu leków są u osób starszych częste 
i mogą wynikać z nadmiaru preparatów, lub 
współistnienia demencji lub depresji. ważna 
jest współpraca z opiekunem, gdyż pozwala 
to na zmniejszenie ryzyka błędów.

2. według danych opublikowanych na pod-
stawie badania hyVet szczególnie dobre 
efekty leczenia nadciśnienia tętniczego 
w grupie osób powyżej 80 roku życia wy-

kazują niektóre diuretyki (takie jak in-
dapamid). w jaki sposób leki z tej grupy 
oddziałują na organizm seniora i wspie-
rają leczenie nt ?

diuretyki tiazydopodobne i tiazydowe 
stanowią bardzo istotny element w tera-
pii nadciśnienia tętniczego w wieku po-
deszłym. w wielu badaniach wykazano 
ich skuteczność i bezpieczeństwo szcze-
gólnie jeśli są stosowane w niewielkich 
dawkach. nie można jednak zapominać 
o kontroli stężenia elektrolitów we krwi 
(sodu i potasu) oraz wydolności nerek. 
wspomniane leki są często rekomendo-
wane w terapii skojarzonej i są szczegól-
nie skuteczne w  połączeniu z inhibitorami 
ace lub blokerami kanałów wapniowych.

rozmawiała 
lilianna miśkiewicz  
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1. według who nadciśnienie tętnicze to 
choroba cywilizacyjna, stanowiąca ogrom-
ne zagrożenie dla społeczeństwa na całym 
świecie. jak wyglądają statystyki dotyczą-
ce zachorowań na przełomie ostatnich lat 
w polsce i co je kształtuje?

w Polsce, nadciśnienie tętnicze dotyczy 
jednej trzeciej osób dorosłych, według aktual-
nych danych z badania natPol 2011. w po-
równaniu do badań sprzed 10 lat, liczba Pola-
ków chorujących na nadciśnienie rośnie i wy-
nosi  obecnie ok. 10,5 mln. obserwujemy za to 
poprawę skuteczności leczenia nadciśnienia 
tętniczego - obecnie wynosi ona 26%, co jest 
wynikiem lepszym niż 10 lat temu (12%). 

chociaż typowo nadciśnienie tętnicze 
rozwija się u osób w wieku średnim, nie jest 
rzadkością rozpoznanie nadciśnienia rów-
nież u młodych dorosłych, natomiast jest 
powszechną chorobą u osób w wieku po-
deszłym. w badaniach epidemiologicznych 
nadciśnienie stwierdzano u 7% osób w wieku 
18-39 lat, natomiast  powyżej 65 roku życia – 
aż u 76% badanych. starzenie się polskiego 
społeczeństwa w perspektywie najbliższych 
dekad może przyczynić się do wzrostu liczby 
osób z nadciśnieniem.

2. na czym polega leczenie nadciśnienia 
tętniczego i jaki wpływ na jego powodze-
nie ma zmiana stylu życia?

zmiana stylu życia jest nieodzownym ele-
mentem leczenia każdego pacjenta z nadciś-

nieniem tętniczym. obejmuje 
ona zmianę diety, w tym ogra-

niczenie spożycia soli oraz wzbogacenie jej 
w warzywa i owoce, zmniejszenie spożycia 
alkoholu, zaprzestanie palenia papierosów. 
zalecamy również zwiększenie aktywności 
fizycznej, typu pływanie, spacery, jazda na 
rowerze. osoby z nadwagą lub otyłe powin-
ny schudnąć. takie działania mogą znacząco 
obniżyć ciśnienie tętnicze, a dla pacjentów 
z łagodnym nadciśnieniem może to być po-
stępowanie wystarczające. jednak u osób 
z wyższymi wartościami ciśnienia lub z już 
występującymi powikłaniami, np. po zawa-
le serca, niezbędne jest również włączenie 
farmakoterapii.

3. w jaki sposób leczenie farmakologiczne 
wspiera proces terapeutyczny pacjentów 
z nadciśnieniem tętniczym? na czym pole-
ga działanie preparatów z grupy inhibito-
rów konwertazy angiotensyny (np. peryn-
doprylu) najczęściej stosowanych w lecze-
niu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym?

zastosowanie leków przeciwnadciśnie-
niowych jest niezbędne u większości pacjen-
tów z nadciśnieniem tętniczym. aktualnie 
dysponujemy wieloma preparatami z pięciu 
klas leków, które są równoważne w terapii 
niepowikłanego nadciśnienia, a ich wybór 
zależy od dodatkowych okoliczności: wie-
ku pacjenta, stanu układu krążenia, innych 
współistniejących chorób. najnowsze wy-
tyczne postępowania w nadciśnieniu tętni-
czym zwracają uwagę, że podstawą sukcesu 
w terapii jest samo obniżenie ciśnienia tęt-
niczego. większość pacjentów z nadciśnie-
niem tętniczym, aby uzyskać odpowiednie 
obniżenie ciśnienia, wymaga jednak łączne-
go zastosowania kilku leków. taki schemat 
leczenia nazywamy leczeniem skojarzonym. 
leki przeciwnadciśnieniowe to leki zażywane 
przewlekle, a najważniejsze dla ich skutecz-
nego działania jest ich regularne przyjmowa-
nie przez pacjenta. 

inhibitory konwertazy angiotensyny 
działają poprzez zmniejszenie produkcji 
w organizmie angiotensyny ii - białka, któ-
re silnie obkurcza naczynia tętnicze i przez 
to przyczynia się do wzrostu ciśnienia. jak 
każda klasa leków przeciwnadciśnieniowych 
mają one swoje szczególne wskazania (np. 
gdy nadciśnieniu towarzyszy cukrzyca), ale 
i przeciwwskazania (np. nie wolno ich stoso-
wać u kobiet w ciąży).

4. według raportu dr laury C. van Vark (Era-
smus Medical Center, rotterdam, holandia) 
zamieszczonego na stronie internetowej 
European Heart Journal, 17 kwietnia 2012 
wykazano, że inhibitory aCe zmniejszają 
o 10% częstość zgonów w trakcie dobrze 
prowadzonej, standardowej terapii. jakie 
jest zdanie pani profesor na ten temat?

wykazanie, że dana klasa leków istotnie 
zmniejsza częstość zgonów z wszystkich 
przyczyn -  a tego aspektu dotyczyła właś-
nie metaanaliza van Vark - jest dla nas istot-
nym argumentem dla stosowania tej klasy 
leków. taki jest bowiem główny cel leczenia 
nadciśnienia - zmniejszenie przedwczesnej 
umieralności oraz częstości powikłań nad-
ciśnienia. trzeba jednak pamiętać, że dr van 
Vark nie analizowała tutaj efektów inhibito-
rów ace podawanych jako jedyny lek prze-
ciwnadciśnieniowy, przeciwnie, były one 
elementem leczenia skojarzonego. możemy 
więc powiedzieć interpretując te wyniki, że 
inhibitory ace przynoszą istotną korzyść 
jako element nowoczesnej wielolekowej te-
rapii nadciśnienia.

rozmawiała 
lilianna miśkiewicz  

rola farmakoterapii 
w leczeniu nt 
połąCzenie odpowiednio dobranej terapii i zmiany stylu żyCia 
skuteCzną bronią w walCe z nadCiśnieniem tętniCzym.

prof. dr hab. med. danuta Czarnecka 
Prezes Polskiego towarzystwa nadciśnienia 
tętniczego, i klinika kardiologii  
i nadciśnienia tętniczego uniwersytetu 
jagiellońskiego collegium medicum

zmiana stylu życia 
jest nieodzownym 

elementem leczenia 
każdego pacjenta  
z nadciśnieniem

tętniczym.

leki przeciwnadciś-
nieniowe to leki  

zażywane przewlekle, 
a najważniejsze dla 

ich skutecznego 
działania jest ich 

regularne przyjmo-
wanie przez pacjenta.

servier 
dla serca 

prof. dr hab. med. tomasz grodzicki
konsultant krajowy ds. geriatrii
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lilianna miśkiewicz

1. od ponad 20 lat grają państwo w trosce 
o zdrowie najmłodszych. Co skłoniło pana 
do zwrócenia uwagi na poziom opieki me-
dycznej seniorów?

rozpoczęła się trzecia dekada naszego 
wspólnego grania, chcieliśmy poruszyć ob-
szar, którego wcześniej nie dotykaliśmy. 
chociaż o zdrowiu seniorów i ich sytuacji mó-
wi się w naszej fundacji już od wielu lat, to 
zdecydowaliśmy się powiedzieć to głośno 
– poziom opieki osób starszych w naszym 
kraju wymaga zmian i to zmian od podstaw. 
standardy opieki osób starszych w Polsce są 
niedopuszczalne w XXi wieku, rzeczywistość 
związana z troską i opieką medyczną senio-
rów jest bardzo brutalna. Brak jakichkolwiek 
standardów i perspektyw myślenia o tym, 
aby los seniorów się zmienił skłoniły nas do 
pochylenia się nad tym tematem i zwrócenia 
uwagi na ten ogromny problem.

2. a czy społeczeństwo polskie jest gotowe 
na pomoc osobom starszym?

Przed zorganizowaniem finału zlecili-
śmy profesjonalnej firmie przeprowadzenie 
badań poświęconych chęci pomocy oso-
bom starszym. wyniki były dosyć oczywiste, 
aczkolwiek zaskakujące w jednym małym 
szczególe. mianowicie 94 % respondentów 
odpowiedziało bezwzględnie, że granie dla 
seniorów to bardzo fajny temat. 3 % spo-
śród nich nie było pewnych swojego zdania 
na ten temat, zaś ostatnie 3 % odpowiedzia-
ło bezwzględnie nie. te 3 % pamiętamy po 
dziś dzień i wciąż zastanawiamy się, kto to 
był? robocopy, mutanty? żyjący ze złudną 
myślą życia w zdrowiu do 100 lat? owe 3 % 
zgrało się z tym, co usłyszeliśmy w raportach 
po przeprowadzonych badaniach przez glo-
bal agewatch index na zlecenie onz, które 
plasują Polskę na szarym końcu w temacie 
poziomu opieki osób starszych. raport ten 
poruszał także sferę mentalną, na równi 
ważną z profesjonalnym sprzętem i dostę-
pem do niego. dotykał tematu empatii, a ra-
czej jej braku.

to, w jaki sposób traktujemy seniorów 
jest niedopuszczalne.

3. opieka seniorów w polsce jest na bardzo 
niskim poziomie. do niedawna w warsza-
wie nie istniał żaden oddział geriatryczny. 
wiemy, iż z pomocą wośp jeden z nowo-
powstałych oddziałów dla osób starszych 
został wyposażony w specjalistyczny 
sprzęt. Co dzięki 21. finałowi znalazło się 
na oddziałach geriatrycznych?

to nie do pomyślenia, ale w dwu miliono-
wym mieście do niedawna nie funkcjonował 
żaden oddział geriatryczny. obecnie sytuacja 
ta uległa zmianie. mamy bardzo dobrze wypo-
sażony oddział na lindleya, na którym znajdu-
ją się wszelkie niezbędne urządzenia do opieki 
nad osobami starszymi. dzięki finałowi udało 
się nam w sumie zakupić 2280 urządzeń, urzą-
dzeń, które odmieniły oddziały geriatryczne 
o 180 stopni. w Polsce pacjent geriatryczny 
spędza 90% czasu w łóżku, niestety w więk-
szości przypadków stan tych łóżek był kata-
strofalny. generalnie można zaryzykować 
stwierdzenie, iż stan zdrowia osoby starszej 
w szpitalu się jeszcze pogarsza, bo większość 
czasu spędza w warunkach bardzo mało kom-
fortowych – bez możliwości wyspania się. wy-
mieniliśmy więc 1115 łóżek, które zmieniły się 
z bardzo niewygodnych starych, metalowych, 
na nowoczesne, wygodne, sterowane pilo-
tem, pozwalające ludziom na zdrowy sen i re-
konwalescencję, a co najważniejsze wszystkie 
są produkcji polskiej. w sumie zakupiliśmy no-
woczesny sprzęt, którego wartość przekracza 
28 mln zł. są to m.in. chodziki, urządzenia usg, 
kardiomonitory, densynometry, czy tez spe-
cjalne, inteligentne sprzęty do kąpania osób 
starszych. to przykład na to, w jaki sposób 
technologia pozwoliła nam iść na przód – na-
szym zadaniem teraz jest tą technologię oraz 
te możliwości wykorzystać.

4. Co według pana kryje się za słowami 
godna opieka medyczna seniorów? słowo 
godność wydaje się być kluczowe w tym 
stwierdzeniu.

jest ono zdecydowanie kluczowe, godna 
opieka to znaczy opieka pełna empatii, współ-

pracy z pacjentem, zauważenie pacjenta, 
który jest nieruchomy, który jest zależny od 
opieki innych. to opieka, w której pacjent ma 
możliwość zarówno korzystać ze wszystkie-
go, co w tym momencie może być przez niego 
użyte np. spacerniaki, wózek, którym będzie 
jeździł po oddziale, ale i także opieka psy-
chiczna, wsparcie emocjonalne. to odwróce-
nie obrazka, który kojarzy się nam z leżeniem 
na korytarzu, z brakiem szacunku, z oczekiwa-
niem na pomoc przy najprostszych czynnoś-
ciach. chcemy, aby tam gdzie jest mało, było 
jednak serdecznie. 

świadomość, w której trzeba się czymś po-
dzielić, żeby mieć więcej w niektórych krajach 
takich jak np. anglia czy usa jest ogromna, 
oni także zbierają pieniądze na szpitale geria-
tryczne. my ciągle tej świadomości się uczy-
my, ale nauka ta idzie nam całkiem dobrze.

5. hasło 22. finału wielkiej orkiestry świą-
tecznej pomocy to „na ratunek”. Czy „eki-
pa ratunkowa” składająca się z wośp nie 
czuje się osamotniona w walce o godną 
opiekę medyczną seniorów? 

na szczęście jesteśmy realistami i od ra-
zu założyliśmy, że współpraca będzie słaba. 
teraz najmniejszy gest ze strony nfz bardzo 
nas cieszy. nie czujemy się także osamotnieni 
w szczególności, kiedy widzimy efekty tej pra-
cy, co wzmacnia nas i to w sposób nieprawdo-
podobny, daje nam takiego ducha, żeby nie 
odpuszczać i dalej robić swoje. cieszymy się, 
że otworzyliśmy oczy ludziom, mediom, któ-
rych lobbing całkiem fajnie działa i mam na-
dzieję że sprawi, że kiedyś sytuacja się zmieni. 
gramy dopiero 22 lata, patrząc z perspektywy 
czasu życia dinozaurów na zmianę tej sytuacji 
i udzielenie wsparcia ekipie ratunkowej wo-
śP ze strony Państwa jest jeszcze bardzo du-
żo czasu.

6. każdemu z nas w bliższym bądź dalszym 
czasie przyjdzie zmierzyć się ze staroś-
cią. Czego życzyłby pan sobie oraz innym 
w tym okresie życia?

starość nie przychodzi tylko w filmach. 
niestety w życiu doczesnym wszystkich nas 
czeka wspólny los. Życzę wszystkim, tak-
że tym 3 %, którzy nie widzą sensu w dbaniu 
o godny poziom opieki seniorów, żeby starość 
była jak najbardziej komfortowa. chciałbym 
żyć w kraju, w którym opieka medyczna jest 
osiągalna i przede wszystkim sprawna.

Życzyłbym też sobie żebym żył w kraju, 
z którego jestem zadowolony, ponieważ na-
sze zdrowie psychiczne też jest niezwykle waż-
ne. nasz kraj dostarcza różnych emocji, tych 
bardzo dobrych, wzruszających, ale i zatrwa-
żających i negatywnych. zazdroszczę tym star-
szym ludziom z różnych części świata, którzy 
potrafią powiedzieć: „jestem zadowolona z te-
go w jakim kraju żyje, jestem z niego dumna”.

na koniec chciałbym, aby ludzie mieli sza-
cunek do wszystkich, również do osób star-
szych. gdy my wypracujemy pewne standardy 
w naszym pokoleniu i pokoleniu naszych dzie-
ci to to zaprocentuje. one będą się nami opie-
kowały, a my nie będziemy zgorzkniałymi 
staruszkami. Ponadto słowo, które widnie-
je na koszulkach 22. finału – mianowicie mi-
ŁośĆ jest kluczowe, bo gdy zadbamy o to, 
aby w naszych sercach była miłość to znajdzie 
się i miejsce na godność, szacunek empatię 
i troskę, także dla osób starszych. 

nie zapominajmy 
o seniorach 
jurek owsiak o tym, Co poza profesjonalnym sprzętem 
kryje się za hasłem godna opieka medyCzna seniorów. 

jerzy owsiak 
Prezes zarządu fundacji wośP

fot. igor kohutnicki

fot. robert grablewski fot. robert grablewski
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przeciwnik czy sojusznik
– dwa oblicza cholesterolu

lilianna miśkiewicz

Cholesterol swoją złą sławę zyskał, gdyż Często jest postrzegany jako sprawCa groźnyCh 
Chorób układu serCowo-naCzyniowego. jest on jednak niezbędny do prawidłowego 
funkCjonowania naszego organizmu.

według badań natpol 2011, aż 61 % 
polaków ma zbyt wysoki poziom choles-
terolu, a aż dwie trzecie spośród nich nie 
zdaje sobie nawet sprawy o zagrożeniu.  
dane te są tym bardziej niepokojące,  
iż wysoki poziom złego cholesterolu jest 
jednym z największych czynników ryzyka 
zawału serca oraz innych chorób sercowo- 
-naczyniowych.

Cholesterol dobry  
Czy Cholesterol zły?

cholesterol to związek tłuszczowy pełnią-
cy w organizmie wiele istotnych funkcji, słu-
ży on do budowy błon komórkowych oraz 
syntezy hormonów płciowych, kwasów żół-
ciowych regulujących przemianę białek, wę-
glowodanów i tłuszczów. 

jest on wytwarzany przez wątrobę oraz 
przenoszony przez lipoproteidy, z których 
wyróżnić możemy pozytywne związki tłusz-
czowe tzw. dobry cholesterol -  Hdl ( high 
density lipoproteins) oraz zły, szkodliwy dla 
naszego organizmu ldl (low density lipo-
proteins).  rzecz w tym, aby tych drugich by-
ło jak najmniej, co jest właśnie celem podczas 
starcia tych dwóch przeciwników. ich walka 
polega na tym, iż Hdl odpowiada za trans-
port złego cholesterolu z tętnic, w których 
się odkłada tworząc blaszki miażdżycowe, 
do wątroby, czyli miejsca w którym przetwa-
rzany jest na kwasy żółciowe. ldl zaś sku-
tecznie tą obronę utrudnia, gromadząc się 
w coraz to większych ilościach podczas spo-
żywania niezdrowych posiłków zatykając 
przy tym światło naczyń i przyczyniając się 
do powstawania wielu groźnych dla naszego 
życia schorzeń.

Co nam grozi i jak się ustrzeC?
 
do najczęstszych i najgroźniejszych spo-

śród chorób sercowo-naczyniowych na pod-
łożu hiperlipidemii kardiolodzy zaliczają 
zawał serca, miażdżycę oraz udar mózgu. do 
zawału serca dochodzi w skutek zmniejsze-
nia światła tętnicy przez powstanie blaszki 
miażdżycowej i ograniczenie przepływu krwi. 
owa blaszka to nic innego jak odłożony zły 
cholesterol ldl na wewnętrznej ścianie tego 
naczynia. udar mózgu zaś, to nic innego jak 
pozbawienie tego organu dopływu tlenu po-
przez niedokrwienie mózgu, wywołane bra-
kiem przepływu krwi zaopatrującej organizm 
w tlen. jest to spowodowane zatkaniem na-
czyń krwionośnych właśnie poprzez rozwój 
miażdżycy. schorzenia te grożą nam w sytu-
acji, gdy zły cholesterol wygrywa walkę z do-
brym, tzn. jego poziom jest za wysoki.

na szczęście walka ta nie jest poza naszą 
kontrolą, wręcz przeciwnie, to my sami jeste-
śmy odpowiedzialni za jej finał. dostarczając 
codziennie organizmowi odpowiednią dawkę 
aktywności fizycznej i porcję odpowiednich 
wartości odżywczych bogatych w nienasy-

cone kwasy tłuszczowe wspieramy Hdl, po-
magając w ten sposób ograniczyć działania 
ldl. tak więc to, co ląduje na naszych ta-
lerzach ma ogromne znaczenie w profilak-
tyce chorób sercowo-naczyniowych i walce 
z cholesterolem.  

zdrowa dieta największym 
wrogiem złego Cholesterolu 

sprawcami wysokiego poziomu chole-
sterolu są przede wszystkim węglowoda-
ny oraz tłuszcze pochodzenia zwierzęcego.  
specjaliści z dziedzi-
ny kardiologii alarmu-
ją, iż w naszym kraju 
wciąż za mało spożywa-
nych jest tłuszczów po-
chodzenia roślinnego, 
z niewiadomych powo-
dów wybieramy pro-
dukty szkodliwe dla 
naszego zdrowia po-
chodzenia zwierzęce-
go, które zdecydowanie 
powinny zostać ogra-
niczane. wynika to za-
pewne z upodobań 
smakowych i niepra-
widłowych przyzwycza-
jeń żywieniowych, co 
do diety składającej 
się w głównej mierze 
z pełnotłustego mleka, 
czerwonego mięsa, ma-
sła, smalcu oraz słody-
czy. warto rezygnować 
stopniowo z części tych 
produktów, zastępując 
je równie smacznymi, 
a przy tym dużo zdrow-
szymi rybami, które są 
nieocenionym źródłem 
nnkt, oraz  warzywa-
mi i owocami, bogatymi 
w błonnik. codzienną 
porcję masła również 
warto zamienić na zdro-
wą margarynę zawie-
rająca jakże ważne dla 
prawidłowego funkcjo-
nowania kwasy ome-
ga 3 i sterole roślinne, 
które pomagają nam 
utrzymywać odpowied-
ni poziom cholesterolu.

rola steroli  
roślinnyCh 
w profilaktyCe 
Chorób serCowo-
-naCzyniowyCh

substancje te mo-
żemy odnaleźć w pro-
duktach tj. warzywa, 
owoce, orzechy, jed-
nak ich rola sprawdza 
się wyłącznie wówczas, 
gdy są stale i w odpo-
wiednich ilościach do-
starczane do naszego 
organizmu. nie bez 
powodu sterole roślin-
ne nazywane są skład-
nikiem nr 1. na świecie 
w produktach obniża-
jących poziom złego 
cholesterolu. ich rola 
sprowadza się do blo-
kowania wchłaniania 
cholesterolu w prze-
wodzie pokarmowym, 

dzięki czemu zmniejsza się jego stężenie we 
krwi. stąd ich znaczenie dla naszego zdro-
wia w profilaktyce chorób układu sercowo-
-naczyniowego jest ogromne.

aktywność fizyCzna, 
jako kluCzowy składnik walki 
z Cholesterolem

w walce ze  „złym” cholesterolem, oprócz 
wprowadzenia zbilansowanej, zdrowej die-
ty i zmiany codziennych nawyków żywie-
niowych wskazana, a wręcz niezbędna jest 

odpowiednia porcja ruchu. regularna ak-
tywność fizyczna obniża poziom cholestero-
lu całkowitego i podwyższa poziom dobrego 
Hdl. w celu regulacji poziomu trójglicery-
dów zalecane są ćwiczenia fizyczne o umiar-
kowanym natężeniu, może to być jazda na 
rowerze, marsz, pływanie, czy też zwykłe 
ćwiczenia gimnastyczne, które spokojnie 
każdy może wykonywać w zaciszu domo-
wym.  tylko połączenie dwóch składników, 
jakimi są dieta oraz ruch pozwoli na włącze-
nie się w walkę ze złym cholesterolem i kon-
trolowanie jego poziomu. 

w walce ze złym cho-
lesterolem niezbęd-
na jest odpowiednia 

porcja ruchu.
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szacuje się, iż choroba zwyrodnieniowa 
stawów to schorzenie, na które w polsce 
cierpi od 8 do 9 milionów ludzi. większość 
spośród tej grupy stanowią osoby starsze, 
seniorzy. uważa się, że choroba dotyczy 
25-30% osób w wieku 45-64 lat, 60% star-
szych niż 65 lat i więcej niż 80% osób w wie-
ku powyżej 75 lat. starzenie się społeczeń-
stwa, otyłość, siedzący tryb życia oraz brak 
aktywności fizycznej są głównymi przyczy-
nami, dla których dolegliwości ze stawami 
stają się coraz powszechniejsze.  

ból w ChorobaCh stawów

cechą, która jest wspólna dla wszyst-
kich schorzeń związanych z dolegliwościa-
mi stawów jest ból. towarzyszy on chorym 
zazwyczaj podczas poruszania się, najczęś-
ciej w trakcie wykonywania pierwszych ru-
chów, po odpoczynku. zmniejszają się one 
w sposób znaczący po rozruszaniu, stąd na-
zywane są bólami startowymi. owe dolegli-
wości związane z występującym dyskomfor-
tem spowodowanym bólem znacznie obni-
żają komfort codziennego funkcjonowania, 
a z czasem doprowadzają do ograniczenia 
sprawności ruchowej chorego.

Przyjęło się twierdzić, iż ból zazwyczaj 
jest pierwszym sygnałem ostrzegawczym dla 
naszego organizmu, pomarańczowym świat-
łem uruchamiającym jego zdolności obron-
ne. jednak, pamiętajmy, iż z perspektywy 

osób chorych na schorzenia reumatyczne, 
prezentuje się to nieco inaczej. są skazani na 
zmaganie się z nim przez lata. na szczęście 
dzięki odpowiednio wcześnie postawionej 
diagnozie oraz połączeniu leczenia farma-
kologicznego ze zmianą codziennych nawy-
ków, życie cierpiących na problemy ze stawa-
mi stopniowo ulega zmianie.

terapia na wyCiągnięCie ręki

Postępowanie niefarmakologiczne, w le-
czeniu chorób stawowych jest kluczowym 
elementem. chorzy, po części sami odpowie-
dzialni są za sukces terapii, gdyż wiele leży 
w ich rekach, a raczej głowach, gdyż niezbęd-
ne jest wprowadzenie zasad i ich restrykcyj-
ne przestrzeganie. Pierwszym krokiem, nie-
wątpliwie jest kontrolowanie wagi, a więc 
wprowadzenie odpowiedniej diety. to oty-
łość uznawana jest za jednego z głównych 
sprawców problemów reumatycznych. sta-
wy podlegające nadmiernym obciążeniom 
szybciej ulegają uszkodzeniu tak, więc osiąg-
nięcie prawidłowej masy ciała jest zdecydo-
wanie zalecane.

niezbędnym elementem w starciu z cho-
robami stawów jest dołączenie codzien-
nej porcji aktywności fizycznej. twierdzenie 
przez chorych, iż ruch powoduje ból, a więc 
rezygnacja z aktywności fizycznej jest zda-
niem ekspertów najbardziej mylnym zało-
żeniem. odpowiednio dobrany zestaw ćwi-
czeń zwiększa zakres ruchu w stawie a tak-
że wzmacnia otaczające go mięśnie. co wię-
cej przyniesie także ulgę w dolegliwościach 

a także poprawi ogólny stan zdrowia, zarów-
no fizycznego jak i psychicznego. najbar-
dziej wskazanymi formami spędzania czasu 
aktywnie, w ujęciu osób starszych, oprócz 
specjalistycznych ćwiczeń pod okiem rehabi-
litanta są pływanie, spacery, nordic walking, 
a także joga. 

gdy potrzebne jest wsparCie

czasami, pomimo mobilizacji i szczerych 
chęci chorego w zmaganiu się z dolegliwoś-
ciami ze strony stawów należy wspomóc się 
terapią farmakologiczną, której zadaniem 
jest walka z bólem i zapaleniem oraz przynie-
sie ulgi pacjentowi. Bardzo często po wspar-
cie sięgać muszą osoby starsze, gdyż wraz 
z upływem lat organizm nie radzi sobie bo-
wiem z błyskawicznym eliminowaniem po-
wstających w nim ubytków. 

do najczęściej stosowanych zalicza się 
paracetamol i niesteroidowe leki przeciwza-
palne podawane w różnych formach (table-
tek, maści) i opioidy. co więcej zalecane jest 
przyjmowanie w formie suplementów gluko-
zaminy, składnika występującego w ludzkiej 
chrząstce, więzadłach oraz innych elemen-
tach ruchu, który odpowiada za ich niezakłó-
cone, prawidłowe funkcjonowanie. nieste-
ty z wiekiem również ludzki organizm traci 
zdolność do samodzielnej syntezy tego cu-
kru, już po 40. roku życia obserwuje się jej 
pierwsze spadki. jest to zatem główny po-
wód, dla którego suplementacja ta zalecana 
jest szczególnie osobom starszym.

stawy seniorów 
PoD LUPĄ
kornelia nelec

zdaniem speCjalistów z dziedziny reumatologii najCzęstszą dolegliwośCią ze strony 
układu kostno stawowego wśród osób starszyCh jest Choroba zwyrodnieniowa.

DBAMY O SENIORÓW

 * Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, w celu właściwego funkcjonowania kości i chrząstek

Zdrowe i silne stawy Wydobądź naturalną energię

Tylko 1 tabletka dziennie

Dostępny w dwóch wariantach: pastylek do ssania oraz kropli

Kofeina 
wzmacnia sprawność 
psychiczną, wspomaga 
koncentrację   

Witamina B6 
przyczynia się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia

Tylko 1 tabletka dziennieKOLAGEN

CHONDROITYNA

GLUKOZAMINA

WITAMINA C

KWAS HIALURONOWY

EKSTRAKT Z KŁĄCZA IMBIRU

Zawiera składniki, które korzystnie wpływają na 
sprawność, wytrzymałość i ruchomość stawów*.

rola kofeiny, 
magnezu oraz 

witaminy b6 
w organizmie 

seniora

kofeina jest substancją, która 
działa stymulująco na nasz mózg, 
pomaga w zmniejszeniu zmęcze-
nia psychicznego i w poprawie 
koncentracji. naukowcy zgodnie 
twierdzą, iż w przypadku ludzi, 
którzy zażyją kofeinę można za-
obserwować wyraźną stymulację 
aktywności ruchowej. 

magnez jest zaś jednym z najważ-
niejszych pierwiastków w naszym 
organizmie. Bierze udział w wielu 
reakcjach chemicznych zachodzą-
cych w naszym ciele. odpowiada 
m.in. za prawidłową pracę serca, 
wspomaga działanie układu mięś-
niowego, nerwowego oraz poma-
ga w metabolizmie cukrów i tłusz-
czów. 

witamina b6 pomaga natomiast 
w utrzymaniu prawidłowego me-
tabolizmu homocysteiny, której  
to właściwe stężenie w organizmie 
wpływa na prawidłowa pracę ser-
ca i układu krążenia. w temacie 
wspierania układu nerwowego 
uczestniczy ona także w procesie 
produkcji lecytyny. jej rola spro-
wadza się również do spowolnie-
nia procesów starzenia się poprzez 
kontrolę syntezy kwasów nuklei-
nowych.

!
ZDROWE STAWY
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osteoporoza z reguły nie daje żadnych 
objawów. Choć możliwe jest jej wykrycie 
w badaniu gęstości kości, pacjent dowiadu-
je się o chorobie najczęściej dopiero wtedy, 
gdy dojdzie do złamania. dlatego często 
nazywa się ją „cichą złodziejką kości”. 

osteo... Co?

to choroba szkieletu charakteryzująca się 
upośledzoną wytrzymałością kości, co po-
woduje zwiększone ryzyko złamania. z os-
teoporozą mamy do czynienia, gdy gęstość 
mineralna kości maleje szybciej niż organizm 
jest w stanie uzupełnić ubytki tkanki, przez 
co kości stają się coraz mniej wytrzymałe, 
bardziej podatne na złamanie przy nawet 
niewielkim wysiłku, np. przy podnoszeniu 
wersalki. wyróżnia się osteoporozę pierwot-
ną, będącą skutkiem naturalnego starzenia 
się układu kostnego - rozwija się ona szybko 
u kobiet po menopauzie i u starszych męż-
czyzn oraz osteoporozę wtórną, związaną 
z innymi chorobami przewlekłymi (m.in. cuk-
rzycą, nadczynnością tarczycy) lub długo-
trwałym stosowaniem niektórych leków. 

jak rozpoznać?

Podstawową metodą jest niebolesne ba-
danie określające gęstość kości, czyli den-
sytometria. Powinni je wykonać wszystkie 

osoby po 50 roku życia, szczególnie jeśli 
należą do grupy ryzyka. Predyspozycja-
mi są wiek i płeć (kobiety chorują częś-
ciej), niska masa ciała (wskaźnik Bmi 
poniżej 20 - czyli osoby szczupłe są nara-
żone bardziej), złamania bliższego końca 
kości udowej u rodziców, przebyte złama-
nia po 50. roku życia, palenie papierosów, 
zażywanie leków, szczególnie z grupy gli-
kokortykosteroidów (są stosowane m.in. 
w leczeniu astmy), reumatoidalne zapale-
nie stawów i nadużywanie alkoholu. warto 
też wiedzieć, że według światowej orga-
nizacji zdrowia (wHo), indywidualne ry-

zyko złamania można ocenić z 10-letnim 
wyprzedzeniem metodą fraX (fractu-
re risk assesment). do najczęstszych zła-
mań osteoporotycznych należą złamania 
kręgów, złamanie bliższego końca kości 
udowej (szyjki kości udowej lub popular-
nie - złamanie biodra), kości promieniowej 
i kości ramiennej. za najgroźniejsze uznaje 
się złamania bliższego końca kości udowej. 
u starszych osób często prowadzi ono do 
kalectwa lub śmierci.

jak leCzyć?

- osobom z indywidualnym ryzykiem zła-
mań, tzw. rB-10 niższym niż 10 proc. zaleca 
się jedynie zdrowy styl życia i poprawę ogól-
nej sprawności fizycznej - tłumaczy prof. ewa 
marcinowska-suchowierska, kierownik kli-
niki medycyny rodzinnej chorób wewnętrz-
nych i chorób metabolicznych kości cmkP 
w warszawie. - wysokie rB-10, powyżej 20 
proc., wymaga zastosowania leczenia far-
makologicznego i to niezależnie od wielkości 
masy kostnej (Bmd). 

- każdy pacjent z osteoporozą powinien 
stale zażywać preparaty wapnia, który jest 
głównym budulcem kości, oraz prepara-
ty witaminy d3 – dodaje dr hab. med. Piotr 
leszczyński, przewodniczący sekcji chorób 
metabolicznych kości i osteoporozy Pol-
skiego towarzystwa reumatologicznego, 
na co dzień pracujący w oddziale reuma-
tologii i osteoporozy, szpitala im. j. strusia 
w Poznaniu. 

warto wiedzieć, że zalecana dzienna 
dawka preparatów wapnia wzbogacających 
dietę to w Polsce 600 - 1000 mg. w codzien-
nej diecie dorosłego Polaka przyjmujemy go 
tylko ok. 400 mg. do wchłaniania wapnia nie-
zbędna jest witamina d3. według polskich 
wytycznych profilaktyczna suplementacja 
doustna zależy od pory roku i powinna wyno-
sić dla osób dorosłych 800 - 1000 iu witami-
ny d3 na dobę (latem mniej lub nawet wcale, 
zimą, gdy brakuje nam słońca, więcej). daw-
ka terapeutyczna dla osób ze stwierdzonym 
w badaniach niedoborem witaminy d może 
być nawet kilka razy większa. nie mniej waż-
ny jest magnez, który wpływa na większą gę-
stość mineralną kości. 

a może dieta?

jeśli boisz się, że osteoporoza może do-
tknąć ciebie, lub jeśli miałeś takie wypadki 
w rodzinie to warto pomyśleć o odpowied-
niej diecie. a to oznacza, że należy swoją 
dietę wzbogacić o wapń, witaminę d, B6, 
c, magnez, fluor i białko oraz zmniejszyć 
spożycie fosforu i szczawianów. warto wie-
dzieć, że fosfor może utrudniać wchłanianie 
wapnia i sprawiać, że kości staną się sła-
be oraz podatne na złamania. fosfor znaj-
dziesz w takich składnikach jak: zupki i sosy 
w proszku, konserwy mięsne i rybne, sery to-
pione, itp. lekarze zalecają także ruch. jed-
nak u osób u których już doszło do złamań 
nie wskazane są sporty siłowe. lepiej wy-
brać np. nordic walking.

Nie łam się!
agnieszka katrynicz

osteoporoza występuje w polsCe u około 30 proC. kobiet i 8 proC. 
mężCzyzn po 50. roku żyCia i z wiekiem ten odsetek gwałtownie rośnie.

każdy pacjent  
z osteoporozą powi-
nien stale zażywać 
preparaty wapnia, 

który jest głównym 
budulcem kości, oraz 

preparaty witaminy d3

OSTEOPOROZA
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Witamina A
Zawarta jest w wielu pokarmach m.in. owocach i warzywach żółtopo-
marańczowych, marchwi, ciemnozielonych liściach warzyw, margarynie  
i szpinaku.

Właściwości dla seniora: Witamina A wpływa bardzo korzystnie na wzrok.

 
Witamina B12
Znajduje się w wielu produktach żywnościowych, głównie w produktach 
pochodzenia zwierzęcego. Do źródeł witaminy B12 należą ryby, drób, 
jajka, mleko i jego przetwory. W witaminę tą często wzbogacane są płat-
ki śniadaniowe.

Właściwości dla seniora: Jest niezbędna do normalnego funkcjonowania 
mózgu i układu nerwowego, wytwarzania krwi, kwasów tłuszczowych, 
energii.

Witamina D
Doskonałym źródłem witaminy D w naszej diecie jest mleko oraz pro-
dukty mleczne. Najwyższą zawartość witaminy D mają jednak niektóre 
ryby (łosoś, dorsz, tuńczyk, śledź, sardynki i inne) i tran. Jest ona nazy-
wana „witaminą słońca”, ponieważ wytwarzana jest w naszej skórze pod 
wpływem promieni słonecznych. Stosując odpowiednią dietę i przeby-
wając na słońcu do około dwóch godzin tygodniowo powinniśmy dostar-
czyć naszemu organizmowi odpowiednią porcję witaminy D.

Właściwości dla seniora: Kluczowa w zapobieganiu osteoporozy oraz 
wspomaganiu odporności. Ponadto witamina D bierze udział w procesie 
wchłaniania wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego i przyczynia się 
do utrzymania zdrowych kości i zębów.

Witamina E
Występuje w olejach roślinnych (sojowym, kukurydzianych, słonecz-
nikowym, z orzechów), orzechach, margarynie, jajach, płatkach zbożo-
wych, mące pełnoziarnistej, mleku, brukselce i innych zielonolistnych 
warzywach. 

Właściwości dla seniora: Witamina E odpowiada za spowolnienie roz-
woju demencji starczej. Zapobiega również tworzeniu się skrzepów  
w naczyniach krwionośnych, dlatego zaleca się jej zażywanie osobom 
mającym wysokie stężenie cholesterolu we krwi oraz w profilaktyce 
przeciw zawałowi mięśnia sercowego.

Witamina C
Znajdziemy ją w wielu owocach i warzywach takich jak papryka, kope-
rek zielony, brukselka, truskawki, poziomki, szpinak, szczypiorek, kalare-
pa, kalafior, kapusta (szczególnie kiszona), kiszone ogórki, nać pietruszki, 
pomidory, chrzan, jabłka, jagody, truskawki, kiwi, czarna porzeczka oraz 
cytrusy.

Właściwości dla seniora: Wspomaga układ odpornościowy, łagodząc ob-
jawy choroby. Działa także dobroczynnie na serce i układ nerwowy.

Seniorze, nie zapominaj 
o witaminach.




