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Sformułowanie „wiek 
geriatryczny” nie ma 
uzasadnienia – geriatrii 
bowiem nie definiuje 
się wiekiem tylko 
stanem chorego.

w  woj. warmińsko-mazurskim, gdzie nie ma 
ani jednej zakontraktowanej przez NFZ po-
radni.

Podstawą konsultacji geriatrycznej jest tzw. 
całościowa ocena geriatryczna (COG), w  ra-
mach której ocenia się m.in., czy dolegliwości 
i objawy występujące u pacjenta mogą mieć 
związek z  pobieranymi przez niego lekami. 
Osoby starsze rzadko zdają sobie sprawę, że 
np. pogorszenie pamięci, ale też nietrzymanie 
moczu, podobnie jak podwyższenie ciśnienia 
czy zaburzenia rytmu serca, mogą być kon-
sekwencją stosowanych leków.

COG składa się między innymi z zestawu na-
rzędzi (skal) służących do definiowania naj-
ważniejszych problemów chorego. W każdym 
przypadku bierze się pod uwagę zaburzenia 
funkcji poznawczych (potocznie określane 
jako zaburzenia pamięci). Ryzyko ich wystę-
powania wzrasta wraz z wiekiem, a ich poja-
wienie się wpływa niekorzystnie na codzienne 
funkcjonowanie osób starszych. Warto zdać 
sobie sprawę, że zaburzenia funkcji poznaw-

czych nie są równoważne otępieniu, choć 
często niesłusznie się tak uważa. Jest wiele 
tzw. odwracalnych ich przyczyn takich jak np. 
niedoczynność tarczycy, niedobór witaminy 
B12 czy depresja. Stałym elementem COG 
jest ocena nastroju. Wykonuje się ją jako ba-
danie przesiewowe w  kierunku depresji. De-
presja ma szczególne znacznie jako element 
wielochorobowości u  starszych chorych nie 
tylko dlatego, że częstość jej występowa-
nia narasta z wiekiem, ale również ponieważ 
może mieć niecharakterystyczne objawy. 
Jedną z  tak zwanych masek depresji u cho-
rych starszych jest zespół bólowy. Zgłaszany 
przez tych chorych ból, często o zmiennej lo-
kalizacji, nie poddaje się leczeniu za pomocą 
klasycznych środków przeciwbólowych.

Ważną składową COG jest także ocena ryzyka 
upadków. Upadki stanowią jedno z  najwięk-
szych zagrożeń dla samodzielności i  nieza-
leżności osób starszych. Są częstą przyczyną 
podejmowania przez osoby starsze decyzji 
o zamieszkaniu w domu pomocy społecznej. 
Konsekwencją upadków są bowiem nie tylko 
urazy i złamania, ale także tak zwany zespół 
poupadkowy czy ograniczenie mobilności 
związane ze strachem przed upadkiem. Ze-
spół ten oznacza, że osoba starsza – bojąc 
się, że upadnie – przestaje wychodzić z domu, 
a w skrajnych przypadkach – nawet wstawać 
z łóżka.

Dla osób starszych ważna jest też prawidłowa 
dieta –w ramach COG ocenia się zatem stan 
odżywienia pod kątem ryzyka występowania 
niedożywienia. Wiadomo bowiem, że niedo-
bory pokarmowe przyspieszają utratę mięśni, 
która w oczywisty sposób niesie ze sobą nie-
sprawność, a na przykład niedobory witamin 
sprzyjają pogorszeniu pamięci.

Ocena chorego starszego powinna jeszcze 
zawierać ocenę bólu, wywiad (często zarówno 
z  chorym, jak i  opiekunem) i  badanie… Dla-
tego nie da się realnie ocenić chorego star-
szego w 10 czy 15 minut, a już na pewno nie 
zgodnie z regułami oceny geriatrycznej.

Szanowni Państwo!
Oddajemy w Państwa ręce kolejną edycję kampanii „W trosce o seniorów”. Kiedy stajemy się seniorem? 
Czy metryka wyznacza nam granice? Na to pytanie każdy z Państwa musi odpowiedzieć sobie sam. W tym 
numerze grono wybitnych profesorów, świetnych specjalistów przedstawi Państwu wiele cennych informacji 
m.in. z dziedziny gerontologii, kardiologii i neurologii. Zdrowie trzeba pielęgnować w każdym wieku, jednak 
w okresie jesieni życia powinniśmy zadbać o siebie szczególnie. Pamiętajmy o aktywnym stylu życia – to 
podstawa. Szanowni Seniorzy! Nie zamykajcie się w czterech ścianach. Ćwiczcie ciało i umysł. Spacerujcie, 
gimnastykujcie się, czytajcie książki, rozwiązujcie krzyżówki, spotykajcie się z ludźmi, nie dajcie się zepchnąć 
na margines! Przecież mamy tyle lat na ile się czujemy. O swoich spostrzeżeniach na temat upływającego 
czasu opowie Państwu Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, która wciąż koncertuje 
w całej Polsce, a jej grafik wypełniony jest do połowy następnego roku. 

Wraz z Partnerami wydania, życzę 
Państwu wartościowej lektury!

definicji – wiek nie jest więc najważniejszym 
elementem definicji tej specjalności medycz-
nej, trudno sobie wyobrazić, co mają na myśli 
osoby używające określenia „wiek geriatrycz-
ny” – 65 lub więcej lat? Czy może 80 i więcej lat? 
 
Pacjent starszy, co do zasady, powinien być 
leczony przez lekarza rodzinnego, tak samo 
jak osoby w młodszym wieku – do tego wła-
śnie specjalisty powinien zgłaszać się ze 
swoimi problemami zdrowotnymi. Lekarz 
rodzinny powinien jednak, podobnie jak we 
wszystkich analogicznych sytuacjach, mieć 
możliwość skonsultowania chorych starszych 
ze szczególnie złożoną wielochorobowością 
i wielolekowością u specjalisty – geriatry. Nie-
stety, liczba poradni geriatrycznych nie jest 
wystarczająca, aby stworzyć w  Polsce sieć 
z równą dostępnością na terenie całego kraju. 
Najłatwiej o  poradę geriatryczną na Śląsku, 
gdzie działa największa liczba specjalistów 
i  specjalistycznych placówek, a  najtrudniej 

Choć określenie „geriatria” dla większości 
Polaków przestało już brzmieć obco, ciągle 
jeszcze niezrozumienie tego, czym ona się 
zajmuje, powoduje negatywne postawy wo-
bec tej gałęzi medycyny. Czasem sami chorzy 
uważają, że skoro są kierowani do geriatry, to 
znaczy, że już osiągnęli „wiek geriatryczny”.

Geriatria jest dziedziną medycyny dedyko-
waną tym chorym starszym, których proble-
my medyczne są najbardziej skomplikowane 
i  którzy cechują się znacznym ryzykiem po-
wstania lub nasilenia niesprawności. Zgod-
nie z europejską definicją jest ona „związana 
z  fizycznymi, psychicznymi, funkcjonalnymi 
i społecznymi aspektami opieki nad starszy-
mi pacjentami i  zajmuje się nimi w  stanach 
ostrych i przewlekłych, ale obejmuje również 
rehabilitację, profilaktykę oraz opiekę u schył-
ku życia. Pacjentów, których przyjmuje lekarz 
geriatra charakteryzuje zespół kruchości oraz 
współistnienie licznych aktywnych patologii, 
wymagających holistycznego podejścia do 
terapii. U tych pacjentów choroby mogą mieć 
odmienny przebieg; są trudne do diagno-
zowania, a  odpowiedź na leczenie może być 
opóźniona; występuje też często potrzeba 
wsparcia społecznego.(…) Nie jest ona precy-
zyjnie zdefiniowana przez wiek pacjenta. Kon-
centruje się na schorzeniach typowych dla 
osób starszych, w większości w wieku ponad 
65 lat, ale problemy, w których rozwiązywaniu 
geriatria się specjalizuje, są znacznie bardziej 
powszechne w grupie wiekowej 80 i więcej lat”. 
Ponieważ – co wyraźnie wynika z  powyższej 

Karolina Jasik 
Project Manager 

Warsaw Press

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna 
Wieczorowska  – Tobis 
Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Gerontologicznego, 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

CO TO JEST GERIATRIA?
Podstawą 
konsultacji 
geriatrycznej 
jest tzw.
całościowa 
ocena 
geriatryczna 
(COG)
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giczne o  odpowiedniej chłonności, przepusz-
czające powietrze, tzw. „oddychające”, o  do-
brze dobranym rozmiarze. Zbyt mała pielucha 
będzie powodować odparzenia, zbyt duża może 
przeciekać. Po każdorazowej zmianie pieluchy 
skórę okolic intymnych należy dokładnie oczy-
ścić i  zabezpieczyć kremem ochronnym. Do 
oczyszczania i  mycia nie musimy każdorazowo 
używać wody. Wygodne i  bezpieczne są pianki 
myjąco-pielęgnujące, które myją i nawilżają skó-
rę a równocześnie niwelują nieprzyjemny zapach 
moczu i kału. Pamiętajmy też o zabezpieczeniu 
łóżka przed przypadkowym zmoczeniem, np. 
podkładami jednorazowymi. 

Jak pielęgnować, żeby uniknąć przykrych 
konsekwencji, np. odparzeń u osób z nietrzy-
maniem moczu, czy odleżyn u osób leżących?

Ciało chorego należy myć przynajmniej raz 
dziennie z użyciem wody i środka myjącego. Nie 
używamy do tego celu szarego mydła ani mydła 
dla dzieci, ale delikatnych środków myjąco-na-
tłuszczających dla osób dorosłych o neutralnym 
pH 5 − 5,5. Przy okazji mycia należy bardzo do-
kładnie obejrzeć całe ciało, czy nie występują za-
czerwienienia lub otarcia. Skórę po umyciu nale-
ży dokładnie osuszyć, zwłaszcza w okolicy fałdów 

rozmawiała karolina jasik
Jak przygotować dom do opieki nad osobą 
starszą, przewlekle chorą?

Warto przygotować mieszkanie, zanim chory 
do niego powróci. Jeśli nasz podopieczny jest 
leżący, niezbędne jest wypożyczenie lub zaku-
pienie łóżka rehabilitacyjnego, sterowanego 
elektrycznie, z bocznymi barierkami zapobiega-
jącymi wypadnięciu. Konieczny jest też materac 
przeciwodleżynowy, pieluchomajtki o właściwym 
rozmiarze i chłonności,  środki do mycia i pielę-
gnacji skóry przeznaczone dla osób dorosłych, 
sprzęt ułatwiający przemieszczanie (np. wózek 
inwalidzki, balkonik, maty ślizgowe). W  pobliżu 
toalety warto zamontować uchwyty, a  wannę 
zamienić na prysznic. Jeśli jest taka możliwość, 
warto wydzielić dla chorego osobny pokój, aby 
zapewnić mu intymność  i spokój.

Jednym z  problemów jest higiena. Osoby 
przewlekle chore mogą mieć problem z  nie-
trzymaniem moczu czy kału. Jak radzić sobie 
w takiej sytuacji?

Ważne jest, aby dobrze zabezpieczyć skórę 
przed drażniącym działaniem moczu i kału oraz 
wilgoci. Dlatego należy stosować odpowiednie 
wyroby chłonne − pieluchy lub wkładki urolo-

Osoby opiekujące się chorymi często muszą 
całe swoje życie przeorganizować. Z  jakimi 
wyzwaniami na co dzień spotykają się opie-
kunowie osób starszych, przewlekle chorych?

Sprawowanie opieki nad kimś bliskim jest zawsze 
źródłem dużego stresu. Zwłaszcza na począt-
ku, gdy opiekun nie jest przygotowany do zadań, 
które przed nim stoją. Jest zmuszony  do zmiany 
ról w  rodzinie, przejęcia nowych, trudnych obo-
wiązków. Nie posiada umiejętności pielęgnacji 
chorego. Może nie radzić sobie z karmieniem, ką-
pielą, zmianą pieluchy. Podczas czynności higie-
nicznych, zwłaszcza okolic intymnych, może czuć 
zawstydzenie, skrępowanie czy też obrzydzenie. 
Źródłem stresu może być też  brak wiedzy i  in-
formacji o chorobie, jej przebiegu i zagrożeniach. 
Emocjonalny stosunek do chorego powoduje cią-
gły strach o jego zdrowie i życie. Brak dostatecz-
nego wsparcia i pomocy z zewnątrz sprawiają, że 
opiekun czuje się zagubiony i bezradny. Wszystkie 
czynności przy chorym musi wykonać samodziel-
nie, co wiąże się z  dużym wysiłkiem fizycznym. 
Jest przemęczony, niewyspany, zaniedbuje siebie, 
a  to odbija się na jego zdrowiu. Ogranicza kon-
takty społeczne, bo koncentruje się na chorym. 
A stąd już tylko krok do depresji i poważnych za-
burzeń chorobowych. 

Gdzie opiekunowie mogą szukać pomocy 
i  edukacji na temat odpowiedniej opieki nad 
osobami przewlekle chorymi?

Najlepiej, aby w  gąszczu różnych informacji 
znaleźć jedną, ale rzetelną i  kompletną bazę 
wiedzy. Powinna ona mieć przystępną i  zrozu-
miałą formę oraz zawierać praktyczne wska-
zówki dotyczące opieki. W  mojej ocenie takim 
dobrym źródłem informacji jest projekt Damy 
Radę i strona internetowa damy-rade.info. Każ-
dy może znaleźć tu niezbędne wskazówki, jak 
opiekować się osobą chorą w domu, może tak-
że obejrzeć filmy instruktażowe, które pokazują, 
jak krok po kroku wykonać trudniejsze czynno-
ści pielęgnacyjne u  osoby leżącej. Na stronie 
tej można również zapoznać się z  organizacją 
opieki nad osobą chorą w Polsce i uzyskać infor-
macje, do kogo należy zwrócić się po profesjo-
nalną pomoc. Ważne są także treści poświęcone 
samemu opiekunowi – rady, jak ma troszczyć się 
o  siebie, na co zwrócić uwagę, by jak najdłużej 
mógł bezpiecznie opiekować się swoim bliskim. 
Dla tych, którzy chcą mieć „pod ręką” dostęp do 
najważniejszych zasad opieki, pomocny będzie 
bezpłatny poradnik pt. „Jak opiekować się osobą 
przewlekle chorą w  domu”. Można go zamówić 
na stronie damy-rade.info. Dostępna jest też 
wersja papierowa lub PDF na telefon komórko-
wy. Cennym źródłem informacji dla opiekunów 
powinni być też pracownicy ochrony zdrowia − 
lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka POZ 
lub opieki długoterminowej, pracownik socjalny.
Ważnym źródłem informacji mogą być również 
grupy wsparcia albo spotkania warsztatowe, na 
których można od profesjonalistów nauczyć się 
podstawowej opieki nad chorym.

Aby dobrze zatroszczyć się o  osoby starsze 
trzeba też zrozumieć, co przeżywają. Co czują 
osoby, którymi trzeba się opiekować? Czy da 
się odpowiedzieć na to pytanie? Czy pacjenci 
opowiadają o swoich uczuciach i przeżyciach? 
 
Droga do akceptacji własnej choroby czy nie-
pełnosprawności jest dla chorych trudna i  dłu-
gotrwała. Może przebiegać etapami od zaprze-
czenia, buntu, poprzez zmaganie się z nią aż do 
akceptacji i  pogodzenia się. Na każdym z  tych 
etapów mogą występować różne emocje: strach, 
lęk, gniew, poczucie winy, smutek, żal, poczucie 
zagrożenia, bezradność, przekonanie o  byciu 
ciężarem dla rodziny. Pacjenci często dzielą się 
ze mną swoimi przeżyciami. Skarżą się, że naj-
trudniej jest im pogodzić się z  własną słabo-
ścią, zależnością od innych, samotnością czy 
odrzuceniem. Potrzebują wówczas zrozumienia 
i życzliwości. 

Opieka nad osobą niesamodzielną
Sprawowanie opieki nad osobą starszą, chorą, leżącą to niełatwe zadanie. Kiedy choruje 
bliska osoba, zmienia się życie nie tylko samego chorego, ale też całej jego rodziny. 
Opieka może być łatwiejsza, jeśli wiemy gdzie szukać pomocy.

skórnych, a następnie nawilżyć, np. preparatami 
z mocznikiem. Okolice intymne oczyszczamy po 
każdej zmianie pieluchy, a  skórę zabezpiecza-
my kremem ochronnym, np. z  argininą. Można 
pobudzić krążenie, wykonując delikatny masaż 
i  oklepywanie. Jeżeli wystąpiło już zaczerwie-
nienie lub odparzenie, należy zastosować krem 
ochronny z tlenkiem cynku. W profilaktyce prze-
ciwodleżynowej ważna jest eliminacja ucisku 
− należy zatem zastosować u chorego materac 
przeciwodleżynowy oraz  zmieniać pozycję ciała 
co 2 godziny. Bielizna osobista i pościelowa po-
winny być wykonane z naturalnych tkanin, prze-
puszczających powietrze. Zawsze, gdy to możli-
we, zachęcamy chorego do choćby najmniejszej 
aktywności, poruszania się,  wykonywania ćwi-
czeń fizycznych,  czy to czynnych, czy biernych. 
Pamiętajmy, że odleżyny mogą powstać bardzo 
szybko, a goją się bardzo wolno i są źródłem do-
datkowego cierpienia dla chorego. Dlatego sku-
teczna profilaktyka przeciwodleżynowa ma tak 
duże znaczenie.

Anna Kliś-Kalinowska 
Pielęgniarka, Nauczyciel Akademicki
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TRZEBA ŻYĆ AKTYWNIE

Na poziomie ogólności można powiedzieć 
w  ten sposób: ze schorzeniami kardiolo-
gicznymi trzeba żyć aktywnie! Żebyśmy byli 
bardziej precyzyjni… nie można powiedzieć, 
że aktywność fizyczną, bez kontroli, można 
doradzać każdemu bez względu na chorobę 
serca jaką ma. Są choroby serca, w pewnych 
sytuacjach, dla których podejmowanie du-
żych wysiłków fizycznych nie jest wskazane. 
Ale to rzadkość i takie wskazania dotyczą np. 
wad serca jeszcze przed operacją. Przy nad-
ciśnieniu tętniczym, miażdżycy, kardiolodzy 
doradzają aktywność fizyczną. Kiedyś chory 
po zawale leżał w szpitalu wiele tygodni. Tak 
było jeszcze 25-30 lat temu. Dzisiaj, dlatego 
interweniujemy szybko, żeby chory po zawale 
serca wyszedł do domu w 3-4 dobie, by chory 
z niewydolnością serca mógł podjąć rehabi-
litację w 3-4 dobie hospitalizacji. Jeżeli ktoś 
pisze, że zaleca się unikania wysiłku, to robi 
wielki błąd. Oczywiście nie należy tej samej 
miary stosować dla wszystkich. Oceniamy 
pacjenta i  mówimy: „proszę pana, trzeba 
aktywnie żyć, trzeba wykonywać wysiłek fi-
zyczny”. Oczywiście nie każdemu zaleca się 
to samo. W  zależności od stopnia zaawan-
sowania choroby serca, zaleca się różny po-
ziom wysiłku fizycznego.

Często słyszymy jak ktoś zdenerwowany 
mówi: „chyba dostanę zawału”. Czy to moż-
liwe? Na zawał, w  większości, pracujemy 
chyba latami..?

rozmawiała KAROLINA JASIK

Głównym czynnikiem ryzyka jest wiek, a  ja-
kie są inne czynniki?

Czynników ryzyka chorób sercowo-naczynio-
wych jest bardzo wiele. Ta liczba przekracza 
100. Dla indywidualnego pacjenta jest ważny 
określony czynnik, ale populacja to inne roz-
ważania. Są takie czynniki, które są ważne 
dla całej populacji, są to: zaburzona gospo-
darka lipidowa, palenie tytoniu − niesłycha-
nie istotny problem, nadciśnienie tętnicze 
i wiek, o którym już mówiliśmy. Kolejny, nie-
słychanie ważny czynnik to cukrzyca i to, co 
do cukrzycy doprowadza, czyli otyłość i tzw. 
zespół metaboliczny. Mówimy najpierw o ze-
spole metabolicznym, najczęściej związa-
nym z otyłością i tzw. opornością na insulinę. 
Kolejny etap to powikłania, które za sobą cu-
krzyca niesie − czyli znów: rozwój miażdżycy, 
wystąpienie zawału serca, udaru mózgowe-
go. Na początku XXI wieku ogłoszono wyniki 
dużego badania, które przeprowadzono na 
wielu kontynentach i  zidentyfikowano kilka 
tych najważniejszych czynników ryzyka, któ-
re wymieniłem. Populacyjnie, nasza profilak-
tyka powinna skutecznie się na tych czynni-
kach opierać. 

Czy ze schorzeniami kardiologicznymi moż-
na żyć aktywnie?

W  dzisiejszych czasach stres, który teore-
tycznie u osób podatnych lub już z istniejącą 
miażdżycą, może być czynnikiem wyzwala-
jącym produkcję substancji, które przyspie-
szą akcję serca i spowodują wzrost ciśnienia 
tętniczego. Przeprowadzono pewne ciekawe 
badanie związane np. z wystąpieniem gwał-
townego kataklizmu, który powoduje tę stre-
sową sytuację. Stwierdzono zwiększenie 
liczby nagłych zgonów sercowych właśnie 
w  okolicach tego kataklizmu. Teoretycznie 
zatem, taki związek pomiędzy silnym stre-
sem a zawałem jest możliwy. W kardiologii od 
niedawna, od kilku lat, rozpoznaje się zespół 
stresowy zbliżony do zawału. Przypomina za-
wał, występuje częściej u  kobiet niż u  męż-
czyzn i z reguły jest związany z gwałtownym 
stresem. Ten zespół stresowy nazywany jest  
zespołem takotsubo. I  teraz się go rozpo-
znaje. Przy około 10% wszystkich zawałów 
w naczyniach wieńcowych nie ma nic, a nagle 
występuje obraz trudny do określenia. Nazwa 
takotsubo wzięła się od naczynia służącego 
do połowu ośmiornic. Serce przybiera wte-
dy dziwny kształt. Podsumowując lecz nie 
wchodząc w szczegóły, określenie nie jest do 
końca pozbawione sensu.

Jakie są największe wyzwania stojące przed 
opieką kardiologiczną w najbliższych latach ? 
 
W  mojej ocenie, z  perspektywy Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego, w  Polsce 
w  ostatnich 15 latach dokonał się olbrzymi 
postęp w zakresie kardiologii. Zwłaszcza jeśli 
chodzi o kardiologię interwencyjną i o lecze-
nie zawału serca. Polska jest w czołówce kra-
jów Europejskich i zawał serca leczy się bar-
dzo dobrze. Ten fakt skutkuje tym, i dobrze, 
że ludzie żyją dłużej, ale rozwija się u  nich 
wspominana wcześniej niewydolność serca. 
Kiedyś ci chorzy umierali wcześniej. Dzisiaj 
żyją dłużej z chorobą serca i to doprowadza 
do niewydolności. W  związku z  tym, Polskie 
Towarzystwo Kardiologiczne jako priorytet 
stawia sobie następny cel. Mogę nawet po-
wiedzieć, że mamy wsparcie pani Premier, 
której ten program przedstawialiśmy. Mamy 
wsparcie dla koncepcji stworzenia Narodo-
wego Programu Prewencji i Leczenia Niewy-
dolności Seca. Co ważne − zapobiegania, nie 
tylko leczenia niewydolności serca. Schorze-
nie to olbrzymi problem, ale co z profilakty-
ką? Mamy w Polsce milion chorych z niewy-
dolnością serca, ponad 12 mln zagrożonych 
jest rozwojem niewydolności serca. Teraz 
działania Towarzystwa będą się na tym kon-
centrować. W tej chwili i przez następne kilka 
lat to wyzwanie z którym musimy sobie po-
radzić.

Prof. Piotr Ponikowski 
Prezes Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego

Panie Profesorze, dlaczego właśnie wraz 
z  wiekiem stajemy się bardziej podatni na 
choroby serca i układu naczyniowego? 

Wiek jest czynnikiem ryzyka. Udowodnionym 
i  niepodważalnym czynnikiem ryzyka. Jest 
to pewne uproszczenie, bo niektóre choro-
by układu krążenia występują u osób młod-
szych. Ale większość powikłań, zwłaszcza 
miażdżycy, występuje u osób w wieku pode-
szłym. Dzieje się tak dlatego, ponieważ miaż-
dżyca jest procesem, który rozwija się przez 
wiele, wiele lat. Co oczywiście nie wyklucza 
faktu, że powikłania mogą się pojawić u osób 
młodszych. Ale głównie to wiek, starzenie się 
organizmu, wieloletni proces z narastaniem 
miażdżycy. Biorąc pod uwagę starzenie się 
układu sercowo-naczyniowego, zmniejsze-
nie podatności tętnic, usztywnienie tętnic, 
z  wiekiem stajemy się bardziej podatni na 
rozwój nadciśnienia tętniczego. Tak samo 
jak z  wiekiem jesteśmy bardziej podatni na 
rozwój niewydolności serca. Z wiekiem wzra-
sta także częstość występowania czynników 
ryzyka – epidemii XXI wieku. Niewydolność 
serca jest związana z  powikłaniem miaż-
dżycy, ale z  drugiej strony na starość ser-
ce staje się, powiedzmy, mniej podatne na 
stres, mniej przygotowane do reagowania 
na obciążenia. Niewydolność serca to nic 
innego jak niezdolność serca do zapewnie-
nia potrzeb organizmu w  trakcie wysiłku, 
w  trakcie zwiększonego zapotrzebowania. 
Dlatego chorują najczęściej osoby w  wieku 
podeszłym. Serce staje się bardziej sztywne, 
w starszym wieku trudniej sercu się rozkur-
czyć, przyjąć większe obciążenie. To tzw. nie-
wydolność serca rozkurczowa.

Profesor wyprzedził kolejne pytanie. Miaż-
dżyca, zawał, nadciśnienie… To niechlubne 
podium chorobowe u osób starszych? 

Proces miażdżycy może rozpocząć się nawet 
już w młodym wieku i postępować. W związ-
ku z tym w trakcie życia, gdy przybywa nam 
lat, proces miażdżycowy obejmuje nie tylko 
jedno naczynie – powiększenie blaszki miaż-
dżycowej, ale również zwiększa się ryzyko 
miażdżycy w  różnych obszarach naczynio-
wych. Nie tylko w  obszarze naczyń wieńco-
wych, ale również w obszarze naczyń mózgo-
wych i  tzw. naczyń obwodowych. Miażdżyca 
w  obrębie tętnic nasila się z  wiekiem, jak 
również zwiększa się częstość występowania 
powikłań. A  powikłanie miażdżycy to przede 
wszystkim zawał serca.

W polskiej kardiologii w ostatnich piętnastu latach dokonał się ogromny postęp. 
Jesteśmy w czołówce leczenia zawałów serca, jednak wciąż jest to jedno 
z najczęstszych powikłań miażdżycy, zwłaszcza u osób starszych. Jakie są czynniki 
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i co dzieje się z naszym sercem z upływem lat?

W zależności 
od stopnia 
zaawansowania 
choroby 
serca, zaleca 
się różny 
poziom 
wysiłku 
fizycznego

Dane Światowej Organizacji Zdrowia

17,7
mln

Choroby sercowo-naczyniowe stanowią najczęstszą 
przyczynę zgonów wśród ludzi na całym świecie          

31%

Oszacowano, że w 2015 roku z ich 
przyczyny zmarło 17,7 mln osób, 
co stanowiło 31% ogólnej 
liczby zgonów.        

W Polsce choroby 
sercowo-naczyniowe 
odpowiadają za 
ok. 49% zgonów 
rocznie.    

Polacy umierają 
na nie 
statystycznie 
częściej, niż 
obywatele 
większości innych 
krajów Unii 
Europejskiej.

Spośród tego, choroba wieńcowa 
serca zabiła aż 7,4 mln ludzi, 
a przyczyną śmierci kolejnych 
6,7 mln był udar mózgu.     

49%

Źródło: http://twojezdrowie.rmf24.pl/czlowiek/organy-wewnetrzne/serce/news-wez-to-sobie-do-serca,nId,2443103
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rozmawiała KAROLINA JASIK

Spotkanie z Panią Ireną i jej partnerem życiowym 
Zbigniewem Korpolewskim odbyło się w  jednej 
z niewielkich warszawskich restauracji. Pan Zbi-
gniew przysłuchuje się rozmowie, jednak aktyw-
nie włącza się do dialogu, gdy pytam o badania 
onkologiczne…

Trudno znaleźć lukę w  Pani kalendarzu. Do 
kiedy Pani grafik jest już zapełniony? 

Grafik jest wypełniony do połowy przyszłego 
roku. Ale pracuję rzadko. Mam tyle lat, ile mam. 
Jestem coraz słabsza i nie wytrzymuję już dale-
kich eskapad, a tak kiedyś się pracowało. Teraz 
jest jeden koncert. Jeśli odbywa się daleko, to 
śpię w hotelu i następnego dnia wracam.

Działania charytatywne, wystąpienia, recita-
le, koncerty i wiele innych. Skąd czerpie Pani 
energię na te wszystkie aktywności? Pro-
szę zdradzić receptę na tak świetną formę. 
 
Starość nie może być bezczynna. Oczywiście 
nie wolno skakać wyżej niż się może, ale jeśli już 
człowiek dożywa pewnego wieku, to – o  dziwo 
– może bardzo dużo. Jeżeli człowiek jest bez-
czynny, to się starzeje, w  dodatku robi się nie-
przyjazny dla świata i dla ludzi. Jeśli człowiek jest 
czynny i ma coś do zrobienia, i ta praca daje po-
twierdzenie, że ma rację, że w tym uczestniczy − 
wtedy można dożywać późnych lat. Cieszę się, że 
jestem zdrowym człowiekiem, wbrew temu, co 
mnie w życiu spotkało. Ale miałam szczęście, że 
te wszystkie rzeczy trudne były znalezione w za-
rodku i udało się je wyleczyć. Jeśli Pani pyta o to 
czy ćwiczę , odpowiadam − nie. Nie lubiłam ćwi-
czyć i nie będę. Ale zanim wstanę z łóżka, wycią-
gam się, rozruszam ręce, nogi, stawy. Nie wstaję 
nim tego nie zrobię, bo wtedy kręci mi się w gło-
wie. Nie chodzę też często na spacery i za to się 
biję w piersi. Ale mam za to zawód, który wyma-
ga bym była o danej godzinie czynna i sprawna, 
moje gardło musi dobrze pracować. Powiedzia-
łabym, że mam wielką dyscyplinę w sobie. I nie 
chcę się tej dyscypliny pozbyć. Dopóki pracuję, 
jest mi potrzebna. Muszę być zdyscyplinowana, 
żeby osiągnąć coś w  zawodzie. Może dlatego 
tak długo pracuję. Gdybym rzuciła zawód, to nie 
miałabym motywacji by rano wstać. Muszę się 
ubrać, coś załatwić, pójść na zakupy, ugotować 
obiad – chociaż przyznaję – nie lubię, (śmiech). 
Człowiek w starszym wieku sam musi sobie na-
rzucić pewne rzeczy – opiekuj się dziećmi, rób 
rzeczy potrzebne. Brzmi to jak slogan, ale tak 
jest! Jeżeli człowiek jest nieaktywny, to zasypia 
ciało i umysł. Siedzieć i narzekać na zły los… to 
nie dla mnie. Starzenie się to trudny temat.

Zawsze mówię, że mam szczęście do ludzi. 
Byli mi zawsze bardzo pomocni. Korzystałam 
z  tej pomocy, z  ich przyjaźni i  serdeczności… 
wie Pani, zgubiłam myśl, niech Pani to napisze 
(śmiech). To, że jestem czynna zawodowo, wy-
pływa z  tego, że ludzie czasami przychodzą na 
mój koncert zobaczyć „czy ona jeszcze funkcjo-

CODZIENNOŚĆ JEST TRUDNA, ALE NIE 
TRZEBA SIĘ SKARŻYĆ NA ZŁĄ POGODĘ
Niezwykle ciepła, pogodna i skromna. Od ponad 
60 lat na scenie krajowej i światowej. Nieustająco 
koncertująca artystka, Irena Santor − diwa polskiej 
muzyki estradowej została jako jedyna odznaczona 
tytułem doctor honoris causa Akademii Muzycznej 
w Łodzi. W życiu przeszła wiele, w tym chorobę 
nowotworową piersi, dlatego gorąco namawia 
kobiety by wykonywały regularne badania. Według 
Pani Ireny, jesień życia powinniśmy spędzać 
aktywnie i do tego namawia wszystkich seniorów. 
Skąd czerpie siłę i energię?

nuje, ona naprawdę jeszcze śpiewa na żywo?”. 
Jeżeli już wyjdą z koncertu usatysfakcjonowani 
i  są szczęśliwi, że artystycznie im to coś dało, 
że to było dobre – to dla mnie radość. Starość 
jest bardzo trudna. Piekielnie trudna przez to, 
że człowiek tak łatwo wpada w  niebyt. Łatwo 
daje się w niego zepchnąć. Czasami trzeba się 
w życiu podeprzeć łokciami. Niech mi nikt nie 
mówi, że ktoś jest niepotrzebny. Rodzina cza-
sami nie chce słuchać osoby starszej… a  to 
wtedy trzeba powiedzieć: „masz mnie teraz 
wysłuchać”. Dzisiaj młodzież nie da się do 
niczego zmusić. Ale skoro moje dzieci nie 
chcą mnie słuchać, to posłucha mnie kto 
inny – koleżanka, kolega. Trzeba szukać 
ludzi, nie mądrzyć się, że się wie najlepiej. 
Ja słucham uważnie młodzieży. Czy to są 
zawodowcy, czy są to kariery jednego błysku, 
czy mają coś intelektualnie do zaproponowa-
nia..? Wtedy mogę się mądrzyć, bo mam na to 
uzasadnienie.

A czy ma Pani ulubionego artystę młodego 
pokolenia?

Nie wymienię konkretnego. Ale radością napawa 
mnie, że tyle utalentowanej i wykształconej mu-
zycznie młodzieży chce pracować na estradzie.  
Droga Młodzieży, nie wierzcie, że pierwsza naj-
lepsza albo najgorsza recenzja jest wyznaczni-
kiem dla całej Waszej kariery. To, co osiągniecie 
zależeć będzie od Waszej solidnej, uporczywej 
pracy i  dyscypliny zawodowej. Powtarzam do 
znudzenia. Praca, praca, praca i wiara w to, co 
robicie.

Jak zachęcić seniorów do większej aktywno-
ści? Nie tylko tej fizycznej, ale też polegającej 
na tym żeby nie zamykali się w czterech ścia-
nach. Czy miałaby Pani radę dla seniorów? 

Czasy dla starości są ciężkie. Młodzież jest 
w  obecnych czasach bardzo ekspansywna. Te-
raz i już. A babcia i mama niech siedzą w domu 
i zamkną drzwi. Wskoczę na obiad i już mnie nie 
ma. Tutaj jest pole do dyspozycji. Nie dajcie się 
zwieść aż tak! Pomogę, zrobię, ale mam swoje 
zainteresowania, mam się z  kim spotkać. Je-
stem w  domu do określonej godziny. Nie przy-
szliście się spotkać, wasza sprawa – klucz pod 
słomianką! Chciałabym powiedzieć jeszcze 
o  jednej rzeczy. Trzeba sobie pomagać i darzyć 
się wzajemnym szacunkiem. Podziwiam osoby 
niepełnosprawne, osoby, które przeszły w życiu 
trudne chwile, ale się nie poddały. Osoby te pra-
cują na rzecz innych, biorą udział w dobroczyn-
nych przedsięwzięciach, a najczęściej wykonują 
wspaniałą pracę co dnia, np. pomagają osobom 
starszym w domach czy wspomagają innych po-
przez telefony zaufania. To wspaniałe!

O ile już znajdzie się wolny czas, jak się stara 
Pani go spędzać? Czy stara się Pani wypoczy-
wać aktywnie?

Jak już wspominałam, na spacery nie chodzę 
i nie pichcę, ale chodzę do filharmonii, do opery. 
Ale to też uzupełnienie mojego zawodu. Muzy-

ka ciągle jeszcze mnie rozwija. Umiem słuchać 
muzyki, wiem na czym polega dobre czy złe wy-
konanie.

Występy przed publicznością przez tyle lat nie 
są rzeczą łatwą…

Pracuję na estradzie, w fachu, który jest ogólnie 
nieszanowany, a tzw. wielka sztuka tak podcho-
dzi do tego, co nazywam estradą. Jeżeli w moim 
wieku dożyłam chwili na którą każdy czeka, to 
mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa i  usa-
tysfakcjonowana. To jakbym doczekała momen-
tu, żeby polecieć na księżyc i wrócić. Jeżeli Aka-
demia Muzyczna w Łodzi nagradza mnie takim 
tytułem (doctor honoris causa – przyp. red.), to 
największy wyróżnik – estrada jest sztuką! Nie 
mówię tego, żeby się chwalić. Warto pracować 
i czekać! Wielcy artyści mają np. swoje filharmo-
nie, a my, muzycy siedzimy w swojej garderobie, 
o ile jest. Na estradzie wcale nie jest łatwo! Jeżeli 
w moim wieku artyści „poważni” doszli do tego, 
że jest coś w tym, co robię, może warto się temu 
przysłuchać. Może będziemy mogli uszczknąć 
dla siebie wiedzę lub umiejętności. Świat się 
zmienia, nic nie jest jak dawniej, wszystko jest 
w ciągłym ruchu. Moim kolegom mówię – pra-
ca. A  wtedy wszystkie doktoraty będą dla Was. 
Z  uszanowaniem dla waszego zawodu. Nieza-
leżnie co człowieka w życiu spotka, na estradzie 
bywa pod górkę. Bywa nad wyraz ciężko. Ale ja 
wierzę, że praca jest ozdrowieńcza!

Czy nie miała Pani ochoty powiedzieć sobie 
kiedyś: „Po co ja to wszystko robię? Może po-
siedzę na kanapie i odpocznę…?”.

Tysiąc razy, oczywiście (śmiech). Umiem odpo-
czywać i umiem być leniwa, ale nie może to być 
zasadą. Trzeba przyglądać się światu i  jeśli się 
czegoś nie rozumie − dowiadywać. Bądź w środ-
ku, nie daj się zepchnąć na margines po żadnym 
pozorem. Interesuj się!  Jak już mówiłam, dla 
mnie praca ma moc ozdrowieńczą!

Namawia Pani kobiety do regularnych ba-
dań piersi i nie tylko, sama też zmagała się 

z chorobą nowotworową. Jak Pani sądzi, 
dlaczego tak często kobiety nie badają 

się, zapominają, że zdrowie jest najważniej-
sze? Niektóre mówią, że wolą nie wiedzieć…

To już głupota. Bezdenna głupota! Jak można nie 
chcieć wiedzieć?! Masz męża, dzieci, rodzinę, 
znajomych. Ciesz się, że jesteś na świecie! Życie 
się nie powtórzy! Proszę wręcz to wytłuścić. Ro-
zumiem, że choroba się nagle rozlała, nie wiado-
mo skąd jest i człowiek musi umrzeć… Wszyscy 
kiedyś musimy, ale starajmy się, by stało się to 
jak najpóźniej! Jeśli możemy zorientować się, że 
coś jest nie tak − trzeba się badać!

Zbigniew Korpolewski*: Wobec wszystkich obo-
wiązków, istnieją terminy, które nigdy nie podle-
gają dyskusji. To terminy wizyt w Centrum Onko-
logii. To daty święte! W tym czasie nie ma żadnych 
występów i  koncertów. Irena pilnuje również 
moich terminów wizyt lekarskich i  badań. Żyję 
dzięki niej i dlatego, że to ona pilnuje tych spraw. 
 
Jeszcze jedno… niech ręka boska broni, by cho-
dzić do znachorów. Nie mam nic przeciwko me-
dycynie ziołowej, sama z niej korzystam, chętnie 
piję herbatki ziołowe, ale jeżeli ktoś jest aż tak 
głupi, że szuka ratunku nie u  lekarza, a u zna-
chora − sam sobie ścieli swoje łoże. A na koniec 
mogę powiedzieć o  wyświechtanym słowie − 
życzliwość. Wyświechtane, ale ważne. Codzien-
ność jest trudna, ale nie trzeba się skarżyć na złą 
pogodę. 

Zbigniew Korpolewski jest reżyserem, artystą  
estradowym, aktorem i  prezenterem przed-
stawień rozrywkowych i  muzycznych. Ukoń-
czył też studia prawnicze. Prowadził m.in. 
koncerty The Rolling Stones i  The Animals. 
Wraz z  Jerzym Połomskim, Ireną Kwiatkow-
ską i partnerką życiową Ireną Santor wystę-
pował w Anglii, Australii, USA, Kanadzie. Wraz 
z Tadeuszem Rossem występował w Telewizji 
Polskiej w autorskim programie satyrycznym 
„Loża”. Był dyrektorem Teatru „Syrena”. Jest 
autorem tekstów satyrycznych dla Hanki Bie-
lickiej i do kabaretów „Dudek”, „Egida”.
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Zbadaj słuch na zdrowieTwoja obecność 
 pomaga mi żyć

Monika Nurkiewicz 
Protetyk słuchu, Audio-Med

W  przypadku dźwięków mowy można usły-
szeć, że ktoś mówi, ale nie rozumieć treści 
wypowiedzi. Wówczas padają prośby o  po-
wtórzenie. Osoba niedosłysząca musi wkładać 
więcej wysiłku by usłyszeć i zrozumieć, co się 
do niej mówi. Finalnie na skutek niedosłysze-
nia, osoby słabo słyszące, często wycofują się 
z życia towarzyskiego i unikają spotkań z  in-
nymi. Można to zmienić!

Warto profilaktycznie badać słuch raz do roku, 
bez względu na wiek, a już na pewno skontro-
lować jego stan, gdy dostrzeżemy pierwsze 
symptomy niedosłuchu. „Badanie słuchu nie 
boli, w wersji podstawowej trwa około 15 mi-
nut. Bardzo często gabinety protetyki słuchu 
oferują takie badania bezpłatnie. Gdy wyko-
namy już tak ważny pierwszy krok, podczas 
wizyty dowiemy się w jaki sposób można za-
radzić problemowi. Jeśli okaże się, że spe-
cjalista zaleci założenie aparatu słuchowego, 
nie bójmy się tego.” - przekonuje Monika Nur-
kiewicz protetyk słuchu z Audio-Med. Obecne 

Powstał on w odpowiedzi na samotność star-
szych osób. Prowadzimy go nieprzerwanie od 
2003 r., a  w  październiku tego roku wprowa-
dzamy możliwość płatności cyklicznych dla 
darczyńców, który umożliwia regularne wspie-
ranie Programu i  osamotnionych starszych 
osób. Obecnie pod naszą stałą opieką jest 
320 seniorów z Warszawy, Lublina, Poznania 
i Pruszkowa. Pomagają im nasi wolontariusze. 
Każdy wolontariusz jest przydzielony do jed-
nego podopiecznego, którego regularnie od-
wiedza. W ten sposób tworzą się więzi, bliskie 
relacje, a  nawet międzypokoleniowe przyjaź-
nie na wiele lat. Wolontariuszom zapewniamy 
szkolenia, ubezpieczenie oraz wsparcie mery-
toryczne koordynatora wolontariatu. Program 
prowadzimy przez cały rok i  obecnie uczest-
niczy w nim 350 wolontariuszy. Wiele osób po 
80. czy 90. roku życia nie ma już ani rodziny, ani 
przyjaciół. Skazani na samotność tracą sens 
życia. Nie wychodzą z  domu, nie mają z  kim 
porozmawiać, ani do kogo zadzwonić. Tak mi-
jają ich tygodnie i  miesiące. Dopada ich apa-
tia, brak apetytu oraz strach przed jutrzejszym 
dniem. – mówi Joanna Mielczarek, Dyrektor 
Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”. Ta sy-
tuacja diametralnie się zmienia, kiedy w  ży-
ciu starszego człowieka pojawia się przyjazna 

na rynku rozwiązania poprawiające słuch to 
bardzo zaawansowane urządzenia, które są 
dobierane indywidualnie do potrzeb słysze-
nia. Wybór aparatów słuchowych jest ogrom-
ny, zarówno pod względem zaawansowania, 
wyglądu, a  także ceny. Wizyta w  gabinecie 
protetyka słuchu powinna rozwiać wszelkie 
wątpliwości na temat użytkowania i  doboru 
aparatów słuchowych. Ważną rzeczą jest to, 
że są one częściowo refundowane przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia. W  tym celu należy 
udać się do lekarza laryngologa po odpowied-
nie zlecenia i potwierdzić je w NFZ. A jeżeli jed-
norazowy wydatek okaże się zbyt duży, moż-
na skorzystać z zakupu ratalnego. Warto też 
wiedzieć, że osoby niepełnosprawne z bardzo 
niskimi dochodami mogą dodatkowo ubiegać 
się o dofinansowanie ze środków PFRON.

i troskliwa osoba, która z szacunkiem i uwagą 
potrafi go wysłuchać, regularnie raz w tygodniu 
go odwiedza oraz systematycznie dzwoni, żeby 
spytać jak się czuje i  jak minął dzień. To wła-
śnie stała obecność drugiego człowieka jest 
tym, czego starsze samotne osoby potrzebu-
ją najbardziej, dlatego tak ważny jest dla nas 
Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ.

Dopiero, co zakończyliśmy obchody 
Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych, którego organizatorem 
w Warszawie, Lublinie i Poznaniu 
jest od 2004 r. Stowarzyszenie 
„mali bracia Ubogich”, a już mamy 
przyjemność poinformować jak 
rozwija się nasz Program dla 
seniorów TWOJA OBECNOŚĆ 
POMAGA MI ŻYĆ.

Słyszenie i rozumienie mowy 
to podstawa nawiązywania 
kontaktów z otaczającym nas 
światem. Zmysł słuchu często 
uważa się za rzecz oczywistą, 
natomiast jego stopniowe 
pogarszanie może wpływać 
na zdolność aktywnego życia. 
Co zrobić, gdy zaczynają się 
problemy ze słuchem?  
Jak je rozpoznać?

opracowała monika nurkiewicz

Kolorowo i niesłono

Z wiekiem rośnie zapotrzebowanie na witaminy, 
z wyjątkiem PP i B1. Na witaminę C i A o 25%, 
na te z grupy B o 50%, a na witaminę E o 100%. 
Dlatego na talerzu seniora musi być kolorowo 
– powinny znaleźć się tam warzywa białe, zielo-
ne, czerwone, żółte i granatowe. Owoce należy 
jeść w bardzo małych ilościach, najlepiej rano. 
Profilaktyką nadciśnienia tętniczego jest re-
dukcja używania soli. Zalecana dawka na dobę 
to 1mała łyżeczka. Trzeba jednak pamiętać, że 
wszystkie gotowe produkty, jak chleb, wędliny, 
sery czy majonez zawierają sporo tej przypra-
wy. W konsekwencji większość osób przekracza 
zalecaną dawkę trzykrotnie.  

Znikające mięśnie

Po 65 roku życia u mężczyzn, a u kobiet już po 
pięćdziesiątce obserwuje się gwałtowne zmniej-
szenie siły i masy mięśni. Po 70 roku życia mię-
śnie stanowią 27% masy ciała, podczas gdy 
w  30 roku życia jest to 45%. Można to jednak 
spowolnić. Regularny, dostosowany do możliwo-
ści trening fizyczny zwiększa wydolność cofając 
biologiczny zegar o 6–7 lat i prowadzi do wzrostu 
siły mięśni u osoby starszej o 25–100%. Trzeba 
jednak pamiętać, że większa aktywność fizyczna 
wymusza bogatszą dietę. 

3 razy po 30

Hasło „kto nie maszeruje, ten ginie” sprawdza 
się nie tylko w wojsku. Im więcej ruchu tym lepiej. 
Jeśli jednak ktoś przez całe życie nie uprawiał 
żadnego sportu, nie powinien po sześćdziesiąt-
ce planować udziału w maratonie. Nie zwalnia go 
to jednak z podjęcia minimalnej aktywności, czyli 
co najmniej trzy razy w tygodniu przez około 30 
minut. Może to być szybki marsz, spokojny jog-
ging, jazda na rowerze, pływanie, gra w  tenisa. 
Najprostszą i najkorzystniejszą aktywnością nie-
wymagającą wielkich nakładów finansowych jest 
nordic walking. 

Kluczem do zdrowego i długiego życia jest odpo-
wiednia dieta i aktywność fizyczna. Dobre i warto-
ściowe jedzenie jest oczywiście ważne w każdym 
wieku, ale nasze menu trzeba dostosować do 
zmieniających się z wiekiem potrzeb. Również ak-
tywność fizyczna musi być szyta na miarę pierw-
szych dwóch cyfr numeru PESEL. 

Lecz w sam raz

Wraz z upływem lat zmniejsza się zapotrzebowa-
nia na kalorie. Przyjmując, że w wieku 30 lat wy-
nosi ono 100%, to w wieku 40 lat zmniejsza się 
do 97%, a po siedemdziesiątce do 69%. Po prze-
kroczeniu 65 roku jest to od 1800 do 2000 kcal/
dobę. Nie wolno więc przejadać się, bo otyłość to 
nie tylko defekt urody, ale choroba, która skraca 
życie i pogarsza jego jakość. Osoby starsze, aby 
schudnąć nie mogą stosować popularnych diet, 
ponieważ są one jednorodne i  grożą niedobo-
rami niezbędnych składników. Leczenie otyłości 
powinien nadzorować lekarz i  dietetyk. Seniorzy 
zmagają się też często z utratą apetytu prowa-
dzącą do niedożywienia, które jest równie groźne 
jak otyłość. Zwiększa ryzyko śmierci i  powikłań 
w przebiegu choroby, wydłuża okres powrotu do 
zdrowia i pobytu w szpitalu. Zmniejsza odporność, 
osłabia mięśnie i zaburza termoregulację. 

Dzięki postępowi medycyny żyjemy coraz 
dłużej. Ale szczęśliwe życie na emeryturze 
to życie w zdrowiu i sprawności. Specjaliści 
twierdzą, że to aż w 40 procentach zależy 
od nas, nie od lekarzy. Kluczem jest dieta 
i ruch. Jak jeść i uprawiać sport, by jak 
najdłużej być w formie?  

Więcej 
białka, mniej 
węglowodanów 
Dietetycy zalecają osobom 
starszym spożywanie pię-
ciu niezbyt obfitych posiłków 
dziennie. W  tym wieku często 
nie toleruje się laktozy, przez 
co zmniejszają się zapasy białka 
w organizmie. Dlatego norma jego 
spożycia jest wyższa. W  menu 
muszą znaleźć się chude sery, ke-
firy, jogurty i  mięso drobiowe. Ilość 
węglowodanów powinna być kontrolowana ze 
względu na ryzyko cukrzycy. Najlepiej jeść pie-
czywo pełnoziarniste, gruboziarniste kasze, 
makarony i  warzywa. Tłuszcze są niezbędne, 
ale należy unikać margaryn utwardzonych. 
Lepiej jeść oliwę, oleje roślinne i w ograniczo-
nej ilości masło. Warto spożywać tłuste ryby, 
np. makrelę. Starsi ludzie często nie czują 
pragnienia. Tymczasem minimalna ilość wody, 
którą trzeba wypić to około litr na dobę. Zaleca 
się oczywiście więcej, bo niedobór płynów po-
woduje lub nasila zaparcia. Poza tym u  osób 
starszych szybciej może dojść do odwodnienia 
organizmu. 

opracowałA Halina Pilonis, medonet.pl

www.malibracia.org.pl

p. Leon, podopieczny Stowarzyszenia
fot.archiwum "mbU"
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Zbadaj słuch na zdrowie

mają możliwości komunikacji. Prze-
pisywane przez lekarzy różnych spe-
cjalności leki mogą wchodzić ze sobą 
w  interakcje, obniżając skuteczność leczenia 
lub zwieszając ryzyko działań niepożądanych. 
Lekarze różnych specjalizacji: kardiolodzy, 
diabetolodzy, onkolodzy itd. specjalizują się 
w  leczeniu konkretnych jednostek chorobo-
wych i niejednokrotnie nie mają pełnej wiedzy 
o  wszystkich chorobach swojego pacjenta. 
Lekarz geriatra jest specjalistą właśnie w za-
kresie wielochorobowości, jego perspektywa 
jest nieco inna niż lekarzy innych specjalności. 
Punktem wyjścia do działań geriatry jest cało-
ściowa ocena geriatryczna czyli wielokierunko-
wy proces diagnostyczny, który identyfikuje nie 
tylko potrzeby zdrowotne, ale również psycho-
logiczne i socjalne osoby w wieku podeszłym. 
Rezultatem całościowej oceny geriatrycznej 
jest więc ustalenie priorytetów leczniczo-re-
habilitacyjnych, których efektem jest jak naj-
lepsza poprawa jakości życia pacjenta. Lekarz 
geriatra widzi problemy szerzej, pomoże zre-
dukować listę leków eliminując te, które mogą 
wchodzić ze sobą w  interakcje, zleci badania, 
które są najbardziej potrzebne.

Pod względem statystyk dotyczących liczby 
geriatrów na 10 tys. Osób powyżej 65. Roku 
życia plasujemy się w Europie na samym koń-
cu. Jak Pan ocenia dostępność pacjentów do 
leczenia geriatrycznego?

Niestety liczba geriatrów w  Polsce jest nie-

wystarczająca. Z  pewnością jest to przyszło-
ściowy obszar medycyny. Podobnie jednak jak 
ze zmianami demograficznymi, nie uda się 
rozwiązać problemy niedoborów kadrowych 
w  służbie zdrowia za dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki. Potrzebujemy więcej lekarzy, po-
trzebujemy więcej specjalistów. Nasz Instytutu 
i w tym obszarze podjął jednak działania które 
mam nadzieję przyczynią się do rozwiązania 
problemów polskiej służby zdrowia. W  ostat-
nich miesiącach podpisałem umowy o kształ-
ceniu na kierunku lekarskim z  Uniwersytetem 
im Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 
Uczelnią Łazarskiego. Dzięki temu dostęp do 
studiów lekarskich zwiększy się a nasi studenci 
będą mogli uczyć się od najlepszych specja-
listów w  zakresie geriatrii. Liczymy na to, że 
w ten sposób przyczynimy się do wykształce-
nia pokolenia lekarzy dobrze przygotowanych 
do leczenia pacjentów w wieku podeszłym. Mu-
simy też zwiększyć wiedzę lekarzy pierwszego 
kontaktu i pomóc im w szybkim diagnozowa-
niu chorób, które można wyleczyć wcześniej 
unikając komplikacji wynikających ze specyfiki 
starzejącego się organizmu.

medycyny i dedykujemy mu specjalne miejsce 
w naszym Instytucie, a nazwa „Narodowy” do-
datkowo zwiększa rangę, determinuje by pro-
wadzona przez nas działalność naukowo-ba-
dawcza w  większym stopniu miała charakter 
aplikacyjny , podnoszący jakość życia indywi-
dualnego pacjenta. Staramy się doświadczenie 
przedwojennych twórców polskiej reumatologii 
prof. Witolda Orłowskiego i jego uczennicy prof. 
Eleonory Reicher, założycielki Instytutu, stan-
daryzować i przenosić do całej polskiej służby 
zdrowia. Wyzwania wynikające ze starzenia 
się społeczeństwa to nie tylko medycyna, ale 
też infrastruktura, transport, edukacja np. ko-
nieczne jest dostosowanie struktury miejskiej, 
funkcjonalności domów i  mieszkań, sprzę-
tu zabezpieczenia ortopedycznego. Jednym 
z  priorytetów naszego Instytutu w  nadcho-
dzącym roku będzie zainicjowanie projektów 
w  obszarze gerontechnologii – aplikacyjnego 
obszaru badań integrującego wiedzę medycz-
ną z innowacjami technologicznymi. 

W chwili obecnej seniorzy leczą się u kardiolo-
gów, diabetologów i innych lekarzy o różnych 
specjalnościach. Kim tak naprawdę jest ge-
riatra? Jakie są jego zadania? 

Wraz ze starzeniem się zaczyna nas dotykać 
coraz więcej chorób a  problemy zdrowot-
ne z  którymi się mierzymy są coraz bardziej 
skomplikowane. Pacjent w  wieku podeszłym 
znajduje się często pod opieką wielu specja-
listów, którzy nawzajem nie widzą siebie i  nie 

Panie Profesorze, Polska jest społeczeń-
stwem starzejącym się. Prognozuje się, że 
w 2025 będzie około 10 mln osób w wieku po-
wyżej 60. Czy polska jest na to przygotowana, 
czy jesteśmy w stanie zapewnić godną opiekę 
seniorom? 

Obecnie, struktura demograficzna polskiej po-
pulacji wskazuje na to, że nasz kraj będzie za 
kilkanaście lat jednym z  najstarszych społe-
czeństw w Europie. Niestety zatrzymanie tego 
procesu nie jest łatwe, prowadzona przez nasz 
rząd polityka prorodzinna zwiększa przyrost 
naturalny jednak odwrócenie niekorzystnych 
procesów demograficznych wymaga jeszcze 
wiele wysiłku. Starzenie się społeczeństwa 
w Polsce jest więc faktem, na który musimy się 
przygotować i  któremu musimy stawić czoła. 
Newralgiczne obszary takie jak służba zdrowia 
i  system zabezpieczenia społecznego wyma-
gają reform, które są obecnie przygotowywa-
ne. Polską racją stanu jest zidentyfikowanie 
zagrożeń i  przygotowanie nas na to demo-
graficzne tsunami. Analizy i  programowanie 
działań, które przygotują nas na te zjawiska 
są w  toku. Jest to na przykład jedno z  zadań 
statutowych Instytutu Badawczego, którym 
kieruję czyli Narodowego Instytutu Geriatrii, 
Reumatologii i Rehabilitacji. Nasz Instytut ma 
wspaniała historię. To miejsce będące kolebką 
polskiej reumatologii. Pielęgnujemy ten obszar 

Polskie społeczeństwo się starzeje. Stoi przed nami wiele wyzwań i nie są to tylko 
działania z zakresu medycyny, choć seniorzy są specyficzną grupą pacjentów, która 
wymaga wielokierunkowej i zintegrowanej opieki. O sytuacji polskiej geriatrii 
rozmawiamy z prof. nadzw. dr. hab. med. Leszkiem Markuszewskim, Dyrektorem 
Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

ROZMAWIAŁ BARTOSZ DANEL
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PAMIĘĆ POGARSZA SIĘ Z WIEKIEM
cały wywiad na:

seniorzy.warsawpress.com

Dotyka głównie seniorów i zaburza funkcjonowanie w aspekcie społecznym, 
zawodowym i rodzinnym. Nie da się odwrócić szkód jakich choroba Alzheimera 
może dokonać w mózgu, ale można działać profilaktycznie – „zdrowo się starzeć”.

przedwczoraj, kto nas odwiedził, z kim rozma-
wialiśmy, kogo spotkaliśmy − jest już to niepo-
kojące, a tym bardziej jeśli to sytuacje powta-
rzalne, kumulują się w  krótkim czasie i  kiedy 
zaczynają przybierać formę reguły, np. gubimy 
się w nowym miejscu, wyszliśmy z dworca i nie 
wiemy jak wrócić, zaczynamy gubić wartościo-
we przedmioty, zapominamy o  płaceniu ra-
chunków, zapominamy o umówionych spotka-
niach − to powinno wzbudzić nasz niepokój. 
Natomiast nie mamy takich markerów biolo-
gicznych do wykonania w prosty sposób, któ-
re by nam pomogły wyodrębnić grupy ryzyka. 
Istnieje kategoria MCI (mild cognitive impair-
ment) − to taki stan przejściowy, który może 
sugerować w  ciągu kilku lat rozwój choroby 
Alzheimera lub innego otępienia. Dzisiaj ba-
dania kliniczne z nowymi lekami są wykonywa-
ne w  tej najwcześniejszej fazie. Wspomniany 

Pamięć z  wiekiem się nam pogarsza i  budzi 
to pewien niepokój wśród osób, które prze-
kraczają 60 rok życia i  które nie pamiętają 
nazwisk aktorów, nie mogą sobie tak szybko 
przypomnieć nazw czy tytułu filmu, który wi-
działy. Nie zawsze oznacza to proces cho-
robowy. Niepokojące zaburzenia pamięci to 
zaburzenia tzw. pamięci epizodycznej czyli 
dotyczące pamięci zdarzeń. Czyli jeśli nie pa-
miętamy nazwiska znanego aktora, nie jest 
to czynnikiem ryzyka choroby Alzheimera. 
Ale jeśli nie pamiętamy co robiliśmy wczoraj, 

MCI ma swoje kryteria i chory musi je spełnić. 
W 2010 roku powstał jednak nowy konstrukt − 
SCI (subjective cognitive impairment). Jest to 
subiektywne poczucie pogarszania się pamię-
ci, które  jest czynnikiem ryzyka rozwoju tego 
łagodnego stanu – MCI i  choroby Alzheime-
ra. Wszystko jest po to, żeby wyodrębniać na 
wczesnym etapie grupy chorych. Dzisiaj wie-
my, że nowoczesne terapie nie są skuteczne 
u chorych z rozwiniętą chorobą. A to dlatego, 
że kiedy choroba jest już rozwinięta, to 80% 
komórek odpowiedzialnych za procesy pamię-
ciowe w  mózgu zginęła. Pociąg się rozpędził 
i nie jesteśmy w stanie go zatrzymać. 

Chciałbym podkreślić, że definicja choroby 
Alzheimera i  otępienia mówi, że to nie tylko 
zaburzenia pamięci w  sytuacji kiedy chory 
sobie normalnie radzi w życiu, tylko to te za-
burzenia pamięci albo innych domen poznaw-
czych – funkcji językowych, uwagi, wzrokowo
-przestrzennych, tzw. funkcji wykonawczych, 
zdolności do wykonywania ciągów logicznych 
czynności. Zaburzenia muszą pogorszyć funk-
cjonowanie człowieka w  trzech aspektach − 
społecznym, rodzinnym, zawodowym. Jeśli 
pacjent ma zaburzenia, ale nie ma problemów 
w pracy, w rodzinie, płaci rachunki i nie dzie-
je się coś, co zaburza codzienne życie, to nie 
jesteśmy upoważnieni do rozpoznania otępie-
nia. To jest bardzo ważne, aby rozróżniać te 
stany i  nie popadać w  panikę, kiedy o  czymś 
zapomnimy. 

Dlaczego na chorobę Alzheimera zapadają 
w dużej mierze osoby starsze?

Choroba Alzheimera związana jest z procesa-
mi starzenia się mózgu. Z badań epidemiolo-
gicznych wiemy, że jest związana z  wiekiem. 
Im starszy tym większe ryzyko zachorowania. 
Kiedy Alzheimer opisywał schorzenie, było 
ono rzadkością. Opisał pacjentkę, która miała 
50 lat. Dzisiaj wiemy, że pacjenci poniżej 60 
roku życia stanowią mniej niż 1% wszystkich 
chorych z chorobą Alzheimera. Otępienie na-
tomiast, dotyka ponad 40% populacji powyżej 
90 roku życia. Niektórzy uważają, że choroba 
Alzheimera to normalny proces starzenia się. 
Inni, że to specyficzna patologia, która ma 
związek z procesem starzenia. Jest to jednak 
choroba. Są rodzinne przypadki choroby Al-
zheimera i  tu wiek zachorowania jest niższy. 
Choroba, w tych sytuacjach genetycznie uwa-
runkowanych, może wystąpić nawet u  osób 
w wieku 30 czy 40 lat. Dochodzi do podobnych 
patologicznych zmian w  mózgu i  podobnych 
objawów jak w  postaci o  późnym początku. 
Jest to jednak choroba dla której wiek jest 
czynnikiem ryzyka również dlatego, że to 
właśnie wiek sprzyja zmianom naczyniowym 
i miażdżycowym w mózgu, a zmiany te, same 
w  sobie, są traktowane jako czynnik ryzyka 
rozwoju choroby Alzheimera.

Jakie są pierwsze objawy choroby? Jak ich 
nie „przegapić”? 

rozmawiała karolina jasik
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