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Jak pokazują badania, modyfikacja stylu życia,  
a więc aktywność fizyczna, aktywność poznawcza  
i społeczna oraz dieta wpływają na tempo procesu 
starzenia. Im wcześniej więc mamy  
ją w planach tym spokojniej możemy  
obserwować upływ czasu.
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
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Zdaniem eKsPerTa

Za początek starości uważa się tradycyj-
nie ukończenie 65. roku życia. Granica 
ta jest arbitralnie ustalona - podobnie 

jak ukończenie 18. roku życia wyznacza gra-
nicę dojrzałości. Podstawowa różnica pomię-
dzy tymi dwoma granicami jest jednak taka, 
że o ile wszyscy chcemy stać się dorosłymi, to 
raczej nikt nie chce być stary. Starość przyję-
ło się mierzyć wiekiem kalendarzowym, choć 
panuje powszechna zgodność, że w żadnej 
innej grupie wiekowej różnice pomiędzy oso-
bami w tym samym wieku nie bywają tak 
znaczne jak w starości. Zgoda istnieje tak-
że co do potrzeby miernika, który określał-
by stopień biologicznego zużycia organizmu; 
niestety do dzisiaj taki parametr nie został 
zdefiniowany.

Uważa się, że granicę 65 lat jako początek 
starości zawdzięczamy Otto von Bismarcko-
wi, który pod koniec XIX wieku stworzył pod-
waliny systemu emerytalnego. Wtedy jednak 
średnia długość życia w Europie wynosiła 40-
45 lat, podczas gdy dzisiaj wynosi ona w Polsce 
ponad 76 lat. Żyjemy coraz dłużej. Co więcej, 
porównywalne grupy wiekowe są coraz spraw-
niejsze. Być może więc powinno się przesunąć 
tę przyjętą arbitralnie granicę starości…

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
wyróżnia okres wczesnej starości – jako jej 
pierwsze 15 lat, choć według WHO starość 
zaczyna się już w 60 roku życia. Wszystko to 
jednak są granice umowne i być może warto 
tu wspomnieć, że typowe dla geriatrii cechy 
procesów chorobowych, takie jak współwy-
stępowanie wielkich zespołów geriatrycz-
nych (np. upadki, nietrzymanie moczu, nie-
dożywienie, ale także depresja czy otępie-
nie) pojawiają się w późnej starości. Czy nie 
jest to zatem argument w kierunku „opóź-
niania” starości?

Starość bywa różna. Kiedy się o niej mówi, 
wyłaniają się zwykle dwa skrajne jej obrazy. 
Pierwszy to starość z niepełnosprawnością 
i zależnością od pomocy innych, nieodłącz-
nie związana z obrazem źle prowadzonych 
instytucji, w których opieka sprawowana 
jest niewłaściwie. Ten właśnie stereotyp sta-
rości - z niezaspokojonymi potrzebami - jest 
jednym z elementów spirali strachu przed 
starością. W konsekwencji tego stereotypu 
pytanie, co się ze mną stanie gdy będę po-
trzebował pomocy, jest jednym z tych, któ-
rych lepiej nie zadawać. Na drugim biegu-
nie jest starość w pełni sprawna, czyli obraz 
80-latka, którego styl życia niewiele różni się 
od typowego dla osób młodych. Ten stereo-
typ też nie pomaga. Wzmaga wręcz strach, 
bo skoro już dziś, w znacznie młodszym 
wieku, nie jestem tak sprawny - to jaka bę-
dzie moja starość? Potrzebna jest więc prze-
strzeń dla NORMALNEJ STAROŚCI, takiej 
z wyzwaniami i ograniczeniami typowymi 

dla upływającego czasu. Starości, której sta-
łym elementem jest pokonywanie trudno-
ści, które przecież codziennie wielu z nas się 
udaje. Trzeba zacząć o tym spokojnie i rze-
czowo rozmawiać - aby oswoić starość i zo-
baczyć jej realny wymiar.

Starość jest etapem ontogenenzy, czy-
li rozwoju osobniczego, a zatem przemian 
jakim podlega organizm od urodzenia do 
śmierci. Dlaczego więc nikt nie chce być sta-
ry? Boimy się określenia „stary”, bo na py-
tania o skojarzenia z tym słowem właściwie 

bez wyjątku pojawiają się określenia „niepo-
trzebny”, „zużyty”, „niechciany”. Pamiętam 
jednak jedno ze spotkań poświęconych sta-
rości, na którym zaawansowana wiekiem, 
bardzo elegancka kobieta powiedziała, że 
ona jest stara, i nie chce udawać, że jest 
młoda. Chce być stara, bo starość nabiera 
wartości wraz z upływem czasu tak jak sta-
re wino czy stare obrazy albo wreszcie sta-
re fotografie, które żółkną przecież i blak-
ną, ale ożywają, kiedy bierzemy je do rąk 
i opowiadamy zaklęte w nich historie. Dla-
czego więc ignorujemy fakt, że wraz z wie-
kiem nabywamy doświadczenie i możemy 
je przekazać młodszym? Dlaczego nie wi-
dzimy, że wiele umiejętności można łatwiej 
i szybciej zdobyć współpracując ze starszym 
„mistrzem”?

Boimy się być starzy, bo boimy się sta-
rości, bo traktujemy ją jako coś niechciane-
go, podczas gdy w rzeczywistości alternaty-

wy wobec niej nie ma. Jedyną alternatywą 
wobec długiego życia i starości jest wczesna 
śmierć, co jednak trudno rozpatrywać w ka-
tegoriach szczytu marzeń. Można więc bez 
przesady powiedzieć, że powinniśmy zacząć 
marzyć o dobrej starości. I powinniśmy się 
do tej dobrej starości przygotować. Jak po-
kazują badania, modyfikacja stylu życia - 
a więc aktywność fizyczna, aktywność po-
znawcza i społeczna oraz dieta wpływają na 
tempo procesu starzenia. Im wcześniej więc 
mamy ją w planach tym spokojniej możemy 
obserwować upływ czasu.

Jednakże upływ czasu jest nieubłagany 
i czas wcale nie zaczyna biec szybciej gdy je-
steśmy starsi, choć często tak nam się su-
biektywnie wydaje. Ponieważ chcemy być 
ciągle młodzi, staramy się nie myśleć i nie 
mówić o starości, tak jakby to pozwoliło jej 
uniknąć. Tymczasem na przykład czytany 
tekst staje nieostry i trzeba go nieco odda-
lić, aby był czytelny, potem jeszcze trochę 
i znowu trochę… Można oczywiście się to 
tego nie przyznawać, ale nie zmienia to fak-
tu, że jest to objaw starzenia. Oko jest bo-
wiem jednym z najbardziej spektakularnie 
starzejących się narządów.

Warto podkreślić, że samo starzenie nie 
jest przyczyną chorób – jak niestety czę-
sto się to tłumaczy w placówkach ochrony 
zdrowia. Wskazuje to na brak wiedzy z za-
kresu geriatrii personelu placówki i jest ob-
jawem dyskryminacji pacjentów ze względu 
na wiek. Postepowanie takie utwierdza ko-
lejny stereotyp, że starość musi mieć kon-
kretne objawy, takie jak np. ból czy nietrzy-
manie moczu. Pacjenci ich zatem nie zgła-
szają, ponieważ są przekonani, że wynikają 
z procesu starzenia i nie da się ich leczyć. 
Tymczasem jedną z cech szczególnych po-
stepowania geriatrycznego jest poszukiwa-
nie odwracalnych przyczyn występujących 
wielkich zespołów geriatrycznych i ich lecze-
nie. Należy tu podkreślić, że niewątpliwym 
osiągnięciem opieki nad chorym starszym 
w Polsce jest wprowadzenie w nowym sys-
temie kształcenia lekarzy obowiązkowych 
elementów geriatrii. Można więc mieć na-
dzieję, że w nieodległej przyszłości osoby 
starsze będą otrzymywać bardziej adekwat-
ną opiekę medyczną.

Starość nie czyha  
ZA ROgIEm…

Proces starzenia rozpoczyna się między 30. i 40. rokiem 
życia, a więc dużo wcześniej niż zwykle zaczynamy 
myśleć o starości…

Starość przyjęło się mierzyć wiekiem kalendarzowym, 
choć panuje powszechna zgodność, że w żadnej innej 

grupie wiekowej różnice pomiędzy osobami w tym 
samym wieku nie bywają tak znaczne jak w starości.
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zaparcia pOD kOnTROLą

 Zaparcia to dolegliwość dotykająca nas stosunkowo 
często. Czym tak naprawdę są oraz kogo ten problem do-
tyczy najczęściej?

Prof. dr hab. n. med.: Barbara Skrzydło-Radomańska: 
Przez zaparcie rozumiemy sytuację, w której pacjent oddaje 
mniej niż trzy wypróżnienia tygodniowo, przy czym towarzy-
szy im wysiłek i często uczucie niepełnego wypróżnienia. Ogól-
nie uznaną normą zaś jest dokonywanie od trzech dziennie do 
trzech tygodniowo wypróżnień. Musimy pamiętać, iż zaparcie 
jest to objaw, który może być dolegliwością samą w sobie, ale 
może również wskazywać na wiele innych chorób. Problem 
ten jest bardzo częsty. W Europie dotyczy ponad 17% popula-
cji, a w polskim społeczeństwie na zaparcie cierpi aż 30% osób. 
Niestety postrzegając dolegliwość tą jako krępującą, zaledwie 
co trzecia spośród nich zgłasza problem jawnie, nazywając go 
po imieniu. Co istotne problem zaparć może wystąpić na każ-
dym etapie życia, choć najczęściej skarżą się na nie osoby po 65. 
roku życia. Problem ten częściej dotyczy kobiet oraz osób oty-
łych lub z nadwagą. 

 Dlaczego osoby starsze są tak często narażone na 
zaparcie? 

B.s.-r.: Aby lepiej zrozumieć dlaczego problem zaparć czę-
ściej dotyka osoby starsze, warto na początek wyjaśnić ich uwa-

runkowania. Zaparcie jako objaw chorobowy może być uwa-
runkowane pierwotnie lub wtórnie.

 Zaparcie pierwotne może być skutkiem zwolnionego pasa-
żu jelitowego (upośledzona perystaltyka czyli tak zwane „ruchy 
robaczkowe” jelit) lub zaburzeń już na etapie wydalania stolca, 
w wyniku nieprawidłowej pracy mięśni dna miednicy. Bardzo 
często zaparcie pierwotne jest częścią składową zespołu cho-
robowego, gdzie towarzyszy mu jeszcze ból i wzdęcie brzucha 
i taki zespół objawów nazywamy zaparciową postacią zespołu 
jelita nadwrażliwego.

 Wtórne zaparcie jest znacznie częstsze i dotyczy głównie 
właśnie osób po 65. roku życia. Wynika to z wielu przyczyn: 
z braku aktywności fizycznej lub upośledzonej sprawności 
ruchowej, niedostatecznego nawodnienia organizmu (!), czy 
diety ubogiej w błonnik, a obfitującej w przetworzone wę-
glowodany. Osoby w wieku starszym często cierpią na prze-
wlekłe choroby takie jak cukrzyca, niedoczynność tarczycy, 
mocznica w przewlekłej chorobie nerek, choroby tkanki łącz-
nej (tak zwane kolagenozy), zaburzenia elektrolitowe z nad-
miarem wapnia czy niedoborem potasu lub magnezu, wresz-
cie na wiele chorób neurologicznych jak choroba Parkinsona, 
ale też przewlekłe choroby naczyniowe ośrodkowego ukła-
du nerwowego czy zespoły korzeniowo-bólowe w chorobach 
kręgosłupa. 

Bardzo wiele leków stosowanych przez pacjentów w tych 
zróżnicowanych chorobach może też powodować zaparcie 
(niesteroidowe leki przeciwzapalne, opioidowe leki przeciwbó-
lowe, kodeina, leki rozkurczowe, leki moczopędne, leki blokują-
ce kanały wapniowe czy doustne preparaty żelaza). We współ-
czesnym społeczeństwie olbrzymie znaczenie ma także aspekt 
psychologiczny i brak intymności w trakcie defekacji w nowym 
otoczeniu np. w sanatorium, szpitalu czy w podróży.  

 Jakie metody radzenia sobie z zaparciem warto polecić 
starszym pacjentom?

B.s.-r.: Pierwszym krokiem jest zawsze zalecenie dotyczące 
aktywności fizycznej i modyfikacji stylu życia, diety oraz zadba-
nie o odpowiednie nawadnianie organizmu. W temacie lecze-
nia farmakologicznego do dyspozycji mamy kilka grup leków. 
Pierwszą z nich są substancje przeczyszczające na drodze fi-
zycznej, których działanie polega na zwiększaniu objętość stolca 
lub jego rozluźnianiu, dzięki temu, że ściągają wodę do światła 
jelita. Przykładami mogą być: syrop laktulozowy lub glikol poli-
etylenowy, tak zwany makrogol. Druga grupa leków to środki 

działające na drodze chemicznej, i tutaj mamy leki kontaktowe 
takie jak glicerol, sennozydy czy bisakodyl i pikosulfonian sodu. 

Te dwie ostatnie substancje nie wymagają obecności bakterii 
jelitowych aby się uaktywnić i potrzebują tylko kontaktu z enzy-
mami błony śluzowej jelita. Są to leki, które poprzez stymulowa-
nie jednych mięśni jelita, a rozluźnianie innych wspierają natural-
ną perystaltykę jelit. W tym samym czasie zwiększa się również 
zawartość wody w stolcu, dzięki czemu łatwiej go wydalić. Leki te 
przyjmuje się wieczorem, a ich działanie jest najbardziej zbliżone 
do naturalnego dla naszego organizmu rytmu wypróżnień, po-
nieważ jest obserwowane następnego dnia rano. Są to leki, które 
mają naukowo udowodnione działanie. 

Do kolejnej grupy należą leki nazywane prokinetykami, pobu-
dzające specjalne receptory stymulujące perystaltykę jelit, ale te 
u osób starszych mogą powodować groźne objawy uboczne i nie 
powinny być stosowane samowolnie.

 Starsi pacjenci często chętniej sięgają po leki przeczysz-
czające pochodzenia naturalnego. Czy naturalne pocho-
dzenie leków przeczyszczających może być uznane za syno-
nim większego bezpieczeństwa?

B.s.-r.: Preparaty ziołowe i pochodzenia roślinnego łatwiej 
pozyskać, ale w przypadku nadmiernego stosowania także 
mogą okazać się niekorzystne. Często okazują się niewystarcza-
jące, a pacjent dąży do uzyskania efektu ustawicznie zwiększa-
jąc ich ilość. Tymczasem, obecne na rynku preparaty syntetycz-
ne dostępne bez recepty stosowane zgodnie z instrukcją i bez 
istniejących przeciwwskazań również są bezpieczne. 

 A które spośród wspomnianych leków zalecane są do 
krótkotrwałego leczenia zaparć ? 

B.s.-r.: Do krótkotrwałego postępowania najczęściej zaleca-
my leki kontaktowe takie jak bisakodyl czy pikosulfonian sodu. 
Dla przykładu bisakodyl przez Amerykańską Agencję Żywności 
i Leków został zakwalifikowany do kategorii pierwszej, co zna-
czy, że jest to substancja skuteczna i bezpieczna jako lek dostęp-
ny bez recepty. Przy stosowaniu leków musimy jednak zawsze 
pamiętać o przeciwwskazaniach takich jak podejrzenie niedroż-
ności przewodu pokarmowego, choroby zapalne jelit czy niewia-
domego pochodzenia silne bóle brzucha z mdłościami. W przy-
padku kiedy objawy stają się uporczywe, nasilają się i przeciągają 
w czasie należy zawsze skonsultować się z lekarzem. 

 Lilianna Miśkiewicz

Zaparcia to wstydliwy problem, który bardzo często dotyka osoby starsze.  
Na temat przyczyn powstawania zaparć, sposobów na walkę z nimi oraz skuteczności 
farmakoterapii rozmawiamy z prof. dr hab. n. med. Barbarą Skrzydło-Radomańską.

Zaparcia mogą być źródłem dyskomfortu 
zarówno fizycznego, jak i psychicznego 
i wpływają na obniżenie jakości życia. To-

warzyszą im często wzdęcia, bóle brzucha, ocię-
żałość, a nawet zmniejszenie apetytu. Związany 
z nimi dyskomfort psychiczny objawia się m.in. 
obniżoną samooceną, niepokojem lub brakiem 
pewności siebie. Zaparcia trwające przewlekle 
mogą prowadzić także do poważniejszych pro-
blemów zdrowotnych. Dlatego tak ważna jest 
profilaktyka: dieta oparta na produktach zawie-
rających duże ilości błonnika, jednoczesne na-
wadnianie organizmu, codzienna aktywność fi-

zyczna. Gdy jednak mimo starań i zachowania 
podstawowych warunków utrzymania prawi-
dłowej pracy jelit zaparcia pojawiają się, do dys-
pozycji pacjentów w aptekach są dostępne bez 
recepty preparaty, które pomagają doraźnie 
uporać się z problemem. 

Dla pacjenta bardzo ważne jest, by efekt ulgi 
w zaparciu był szybki i przewidywalny. dulcobis® 
odpowiada na tę potrzebę, bo działanie prze-
czyszczające występuje pomiędzy 6 a 12 go-
dziną od podania doustnego. Zaleca się go za-
żyć wieczorem, aby rano nastąpiło wypróżnie-

nie. Lek ten ma postać niewielkich, łatwych 
do połknięcia tabletek, które nie rozpuszczają 
się ani w  żołądku, ani w jelicie cienkim, a dopiero 
po dotarciu do jelita grubego. Tam - czyli w miej-
scu gdzie powinna działać, substancja czynna  
leku zostaje uwolniona. Dulcobis®  pobudza 
więc naturalny proces wypróżnienia w jelicie 
grubym. Substancja czynna zawarta w tym leku 
była przedmiotem blisko 30 badań klinicznych, 
które wykazały jej skuteczność i bezpieczeństwo 
w terapii zaparć. dulcobis® dostępny jest w ap-
tece bez recepty w atrakcyjnej cenie (20 tabl. – 
8,58 PLN; 40 tabl. – 14,96 PLN)*.

zaparcia – pOWSZEChnY pRObLEm

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwska-
zania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje 
dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem 
lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu 
życiu lub zdrowiu.

Dulcobis, 5 mg, (Bisacodylum), tabletki dojelitowe. Wskazania do stosowania: 
Krótkotrwałe, objawowe leczenie zaparć. W przygotowaniu do badań diagnostycznych, w leczeniu przed i pooperacyjnym, w stanach wymagających ułatwienia defekacji. 
Przeciwwskazania: Dulcobis jest przeciwwskazany u pacjentów z niedrożnością jelit, z ostrymi stanami w jamie brzusznej, w tym z zapaleniem wyrostka robaczkowego, 
ostrymi chorobami zapalnymi jelit oraz z silnymi bólami brzucha z towarzyszącymi mdłościami i wymiotami, które mogą być objawem poważnych chorób. Dulcobis jest 
również przeciwwskazany w stanach ciężkiego odwodnienia oraz u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na bisakodyl lub jakikolwiek inny składnik produktu. W przy-
padku rzadkich chorób genetycznych, w których występuje nietolerancja składnika pomocniczego produktu, stosowanie produktu 
jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, D-55216 Ingelhe-
im/Rhein, Niemcy. numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18720, wydane przez URPLWMiPB.  
PL/DULC/062016/00017  www.boehringer-ingelheim.pl info.waw@boehringer-ingelheim.com
* Średnia cena sprzedaży z apteki, Pharma Expert, maj 2016
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Zaćma to schorzenie polegające na stop-
niowym zmętnieniu soczewki oka. Jego 
skutkiem jest pojawienie się zaburzeń 

ostrości w polu widzenia, co spowodowane 
jest zmianami zachodzącymi w strukturze so-
czewki wewnątrzgałkowej, która traci swoją 
najważniejszą cechę – przeźroczystość. Chorzy 
na zaćmę mają wrażenie postrzegania świata 
przez mgłę. Następuje utrata rozróżniania in-
tensywności koloru i kontrastu. Jednym z obja-
wów może być potykanie się o przeszkody. Za-
zwyczaj choroba dotyczy obu oczu, natomiast 
nasilenie objawów może się różnić.

W Polsce brak aktualnych statystyk doty-
czących katarakty (jak inaczej określana jest za-
ćma), natomiast może na nią cierpieć od 600 
do 800 tysięcy osób. Najczęściej występującą 
odmianą jest zaćma „starcza”, która jeszcze do 
niedawna występowała głównie u osób w wie-
ku emerytalnym - jest to jedna z chorób ści-
śle związanych z wiekiem. Specjaliści zwracają 
uwagę, że coraz częściej dotyka osoby po 50. 
roku życia – rozwój schorzenia rozpoczyna się 
już po 40. r.ż. Kluczem do skutecznego leczenia 
jest wczesna diagnoza - możliwa dzięki regular-
nym badaniom wzroku. To schorzenie, które-
go nie należy bagatelizować, gdyż nieleczone 
może doprowadzić do całkowitego upośledze-
nia widzenia, rozwiązaniem wtedy jest jedynie 
operacja.

W zależności od lokalizacji zmian, wyróżnia 
się różne odmiany zaćmy starczej. Najczęściej 
występuje zaćma jądrowa. Powstające zmęt-
nienie obejmuje jądro soczewki, co powoduje 
rozwój tzw.  krótkowzroczności refrakcyjnej - 
pacjent gorzej widzi w dal. Zaćma jądrowa naj-
bardziej wpływa na jakość widzenia - jej wystą-
pienie skutkuje pogorszeniem widzenia w każ-
dych warunkach.

Zaćma korowa wynika ze zmian zachodzą-
cych w zewnętrznych - korowych warstwach 
soczewki, na jej obwodzie. Często kojarzona 
jest z dalekowzrocznością i naturalnymi proce-
sami starzenia się. Oznacza to, że przez wiele 
lat chory może nie odczuwać znaczącego po-
gorszenia się wzroku. Widzenie stopniowo sta-
je się niewyraźne, zwłaszcza w warunkach nie-
wystarczającego oświetlenia. Do jednych z czę-
ściej występujących objawów należy dwojenie 
się obrazu przy patrzeniu jednym okiem.

Zaćma podtorebkowa tylna jest jeszcze 
rzadziej spotykana niż zaćma korowa, ale 
znacząco wpływa na pogorszenie wzroku, 
i co istotne, często występuje u osób poni-
żej 40 roku życia. Rozpoczyna się utworze-
niem zmętnienia - zwykle dokładnie na dro-
dze, którą światło wpada do oka tworząc 
obraz na siatkówce. Zaburzenia widzenia 
odczuwalne są w codziennych sytuacjach 
np. podczas czytania z bliska. Osłabia wi-
dzenie w mocnym świetle, a nocą zauważal-
ne są „otoczki” wokół źródeł światła lub jego 
rozproszenie.

Czy można uniknąć zaćmy starczej? Nie-
stety nie ma na to 100%-owego sposobu, 
natomiast wskazane są działania profilak-
tyczne - przede wszystkim noszenie oku-
larów z filtrami UV. Kluczową rolę odrywa 
wczesna diagnoza, w czym pomoże nam 
regularne wykonywanie badań optometry-
stycznych, które pomogą nam ocenić jakość 
widzenia, a także na bieżąco korygować ist-
niejące już zaburzenia.

 PreZBioPia

Akomodacja soczewki to zdolność oczu do 
wyraźnego widzenia na wszystkie odległości, 
która jest efektem zmiany kształtu soczewki 
pod wpływem kurczenia się i rozkurczania mię-
śnia, np. wyraźne widzenie z bliska możliwe jest 
dzięki skurczeniu się mięśnia – uwypukla to so-
czewkę i zwiększa moc skupiającą oka. Nieste-
ty, z wiekiem soczewka traci swoją elastyczność 
i zdolność do zmiany mocy skupiającej. Pierwsze 
oznaki można zauważyć po 40 r. ż. – pojawiają się 
problemy ze wzrokiem, zwłaszcza z wyraźnym 

widzeniem z bliska. Jest to prezbiopia – naturalna 
cecha dojrzałego człowieka. Warto podkreślić, że 
nie jest to choroba, ani tymczasowe schorzenie – 
to wada widzenia związana z wiekiem, której roz-
woju nie możemy powstrzymać. 

Postępującą utratę akomodacji określa się też 
jako „efekt krótkich rąk”, jednym z pierwszych ob-
jawów jest niewyraźne widzenie przedmiotów 
znajdujących się w bliskiej odległości. W sposób 

naturalny, osoby dotknięte prezbiopią, starają się 
korygować te zaburzenie widzenia poprzez odsu-
wanie od siebie rzeczy, by zobaczyć je wyraźnie.

Starowzroczność, jak inaczej nazywana jest 
ta dysfunkcja widzenia, jest wadą, którą można 
korygować za pomocą odpowiednio dobranych 
okularów. Oznacza to soczewki umożliwiające 
nam prawidłowe widzenie na każdą odległość – 
co znacząco wpływa na komfort życia.

Tradycyjnym sposobem korygowania pre-
zbiopii był dobór „okularów do czytania”, jednak 
wiązało się to z wieloma ograniczeniami – pa-
cjent nie mógł zobaczyć wyraźnie przedmiotów 
znajdujących się powyżej 35-40 cm od jego oczu, 
co w praktyce uniemożliwiało oglądanie telewizji 
i prowadzenie samochodu. Dodatkowo powo-
dowało to dyskomfort - nieustanną potrzebę po-
siadania okularów przy sobie.

Najbardziej polecane są szkła progresyw-
ne (zmiennoogniskowe), będące sposobem na 
przywrócenie prawidłowego widzenia na każdą 
odległość. Soczewki te charakteryzują się łagod-
nym przejściem pomiędzy mocą korekcyjną do 
dali, a mocą do bliży. By poprawnie skorygować 
zaburzenia widzenia związane z wiekiem, ko-
nieczny jest prawidłowy dobór okularów progre-
sywnych – ma na to wpływ kilka zmiennych.

Podstawą jest badanie optometrystyczne, 
określające m.in. zdolność widzenia obuocz-
nego. Trwa ono zazwyczaj około 40 minut i jest 
podstawą doboru właściwiej konstrukcji okula-
rów progresywnych. Jest to szczególnie istotne, 
gdyż na rynku pojawia się wiele typów tych so-
czewek. Doświadczony specjalista, po przepro-
wadzeniu wywiadu oraz badania, może precyzyj-
nie określić cechy, jakie powinny posiadać oku-
lary progresywne dla danej osoby. Kluczowym 
elementem, zapewniającym pełną skuteczność 
i komfort użytkowania, jest prawidłowy montaż 
soczewek okularowych progresywnych, do wy-
branego przez pacjenta modelu oprawy. Dopie-
ro połączenie specjalistycznego badania, dobór 
idealnej konstrukcji soczewek okularowych pro-
gresywnych oraz ich precyzyjny montaż dają wy-
mierny efekt w postaci skorygowania wad i prze-
wrócenie dobrego, naturalnego widzenia na każ-
dą odległość. 

 Marek Gądzikiewicz 
Dyrektor ds. Optometrii w sieci gabinetów  
i salonów optycznych Doktor Marchewka

Szacuje się, że w Polsce ponad 10 mln osób używa okularów, 
a co drugi Polak ma kłopoty ze wzrokiem. Statystki są 
niepokojące: nawet u 90% społeczeństwa, po 41. roku życia, 
mogą występować zaburzenia widzenia, natomiast u co 
drugiej osoby po 65. roku życia rozwija się przynajmniej jedna 
choroba oczu powodująca ślepotę.

WZROk SEnIORA: 
zaćma i prezbiopia

Światowa Organizacja Zdrowia przewi-
duje, że za kilka lat aż 70% ludzi będzie 
wymagało korekty wzroku – te dane są 

alarmujące. Coraz częściej mówi się też o tzw. 
epidemii ślepoty. Jedną z jej przyczyn jest 
brak konsekwencji w korygowaniu wad wzro-
ku - przekłada się to na zły dobór szkieł korek-
cyjnych, czego wynikiem jest pogłębienie dys-
funkcji, zamiast jej skorygowanie. Warto pod-
kreślić, że za proces diagnozy i korekty wad 
wzroku odpowiedzialny powinien być wykwa-
lifikowany optrometysta lub ortoptysta , a nie 
okulista – jego zadaniem jest leczenie chorób 
oczu.

Badania optometrystyczne, skierowane są 
dla osób powyżej 16. r.ż., choć w sposób szcze-
gólny powinny wzbudzić zainteresowanie lu-
dzi po 40. r.ż. – nawet 90% osób powyżej tego 
wieku, może mieć problemy ze wzrokiem. Naj-
częściej występujące zaburzenia to nadwzrocz-
ność oraz krótkowzroczność. Specjalista w za-

kresie optometrii koryguje je poprzez dobór od-
powiednich okularów. Podstawą prawidłowej 
diagnozy jest specjalistyczne badanie, wykony-
wane według światowych standardów, w opar-
ciu o sprzęt najnowszej generacji. W praktyce 
oznacza to trwające od 30 do 60 minut bada-
nie, obejmujące minimum  10 różnych testów, 
w czasie którego dyplomowany optrometrysta 
przeprowadza ocenę jakości widzenia oraz dia-
gnozę wad ukrytych oraz jawnych. Jest to nie-
spotykana nigdy wcześniej oferta – całkowicie 
bezpłatnych i niezobowiązujących badań, któ-
rych celem jest wzrost świadomości Polaków 
w kontekście wad wzroku, ich korygowania oraz 
istoty regularnych kontroli.

Ofertę takich badań, całkowicie bezpłat-
nych i niezobowiązujących, oferuje w każdym 

swoim salonie sieć Doktor Marchewka. Dzię-
ki tym badaniom realizowana jest misja firmy 
tzn. aby każdy z nas dobrze widział. Osiągnąć 
to można tylko poprzez korygowanie wad 
widzenia oraz wzrost świadomości Polaków 
w kontekście wad wzroku i konieczności regu-
larnych badań.

Regularne badania umożliwiają wczesne 
rozpoznanie zaburzeń wzroku oraz odpo-
wiednie ich korygowanie. Jest to szczególnie 
istotne, zwłaszcza po 40. r. ż. - wówczas po-
jawiają się pierwsze objawy zaburzeń wzroku 
związanych z wiekiem, m.in.  prezbiopii.

Sieć Doktor Marchewka angażuje się w ak-
cje społeczne propagujące podjęcie natychmia-
stowych działań mających na celu ochronę 
wzroku Polaków. Jest organizatorem ogólno-

polskiej kampanii „Kochasz- Zbadaj”, podczas 
której zespół specjalistów z sieci Doktor Mar-
chewka oraz Polskiego Instytutu Kształcenia 
Optyków, przeprowadza bezpłatne badania 
wzroku, także poza gabinetami, m.in w szko-
łach podstawowych oraz edukuje społeczeń-
stwo. Podkreślają, że prawidłowe widzenie, to 
nie tylko kwestia komfortu, ale przede wszyst-
kim bezpieczeństwa, a dysfunkcje wzroku, 
w znaczący sposób utrudniają prowadzenie ak-
tywnego życia.

Warto zachęcić najbliższych do regularnych 
badań, a tym samym zapobiegania powstawa-
niu zaburzeń widzenia oraz rozwoju tych już ist-
niejących. Zachęcamy do poparcia apelu w spra-
wie natychmiastowego podjęcia działań w zakre-
sie ochrony wzroku Polaków - możesz 
się pod nim podpisać na stronie: 
www.doktormarchewka.com

 Zbigniew Pik, Prezes Zarządu 
Fabryka Okularów sp. z o.o., właściciela sieci 
salonów optycznych Doktor Marchewka

Ogólnopolska sieć gabinetów i salonów  optycznych Doktor Marchewka od wielu lat 
zwraca uwagę społeczną na pogarszający się stan widzenia Polaków – obecnie aż 50% 
społeczeństwa ma wadę wzroku. Cykl bezpłatnych badań optometrystycznych, to 
budowanie świadomości odnośnie działań profilaktycznych oraz kontrolnych.

bezpłatne badania wzroku  
I AkCjA: „kOChASZ – ZbADAj”

Badanie WZroKU

www.doktormarchewka.com
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WItAMINy DLA OCZu

Wiele chorób oczu związanych jest 
z wiekiem, niektóre z nich,  niele-
czone mogą doprowadzić do utraty 

widzenia. Wśród przyczyn ślepoty najczęstsze 
są zaćma, jaskra oraz zwyrodnienie siatkówki 
związane z wiekiem - AMD. Sprzyja im zaawan-
sowany wiek, ale jeszcze bardziej niezdrowy 
styl życia. Wydawało by się, że żyjemy coraz 
„lepiej”. Nie jest to jednak  jednoznaczne. Jemy 
zbyt obficie, a mniej wartościowo, słodko i tłu-
sto. Prowadzimy siedzący tryb życia, nie mamy 
chęci na ruch na świeżym powietrzu i na sport. 
Sięgamy po używki, a zwłaszcza tytoń. Każdy 
z tych czynników sprzyja chorobom cywiliza-
cyjnym, takim jak cukrzyca, nadciśnienie czy 
miażdżyca, a to w efekcie odbija się na stanie 
naszych oczu.

O ile z chorobami takimi jak zaćma, czy 
wcześnie wykryta jaskra współczesna medycy-
na potrafi sobie poradzić, to o wiele większym 
problemem jest AMD. Jest to przewlekła i po-
stępująca choroba oczu, pojawiająca się zwy-
kle po 55-65 roku życia, w której dochodzi do 
uszkodzenia centralnej części siatkówki, tzw. 
plamki. Konsekwencją jest wykrzywianie obra-
zu, ubytki w polu widzenia, pogorszenie ostro-
ści wzroku, a nawet ślepota. Choroba wystę-
puje w dwóch postaciach. Ta częstsza, ( ponad 
80%) zwana jest zanikową albo suchą. Druga, 
o wiele groźniejsza, wysiękową lub mokrą. Jej 
przebieg jest szybki, bo już w ciągu kilku mie-
sięcy może doprowadzić do nieodwracalnej 
utraty widzenia. 

Jak możemy się bronić przed konsekwen-
cjami zależnych od wieku chorób oczu? Naj-
ważniejsza jest profilaktyka. Systematyczne 

badania specjalistyczne u okulisty, co rok czy 
dwa lata, to po 50 roku życia powinien być 
standard. Jeśli natomiast mamy jakieś niepo-
kojące objawy, podejrzenia co do stanu zdro-
wia, z wizytą u specjalisty nie należy zwlekać. 
Wprowadzenie do naszego rozkładu dnia ru-
chu, rezygnacja z używek i odpowiednia die-
ta znacznie zmniejszą ryzyko wystąpienia 
chorób cywilizacyjnych i oczu. 

Ogromną rolę przywiązuje się do odpo-
wiedniej diety. Organizm powinien otrzymy-
wać substancje o działaniu antyoksydacyjnym, 
luteinę i zeaksantynę, które są naturalnymi 
barwnikami siatkówki, witaminy C i E, składniki 
mineralne, w tym cynk i selen oraz kwasy tłusz-
czowe omega-3. W naszej diecie powinny się 
więc znaleźć owoce i warzywa, najlepiej te zie-
lone, a także ryby morskie. 

W wielu przypadkach spożycie m.in. luteiny 
w diecie jest niewystarczające. Wskazane jest 
więc uzupełnianie diety o suplementy zawiera-
jące składniki wspomagające zachowanie pra-
widłowego widzenia. Przy wyborze preparatu, 
najlepiej po konsultacji z okulistą, należy zwra-
cać uwagę na producenta, a zwłaszcza na skład 
suplementu - obecność składników korzystnie 
oddziaływujących na funkcje wzroku: luteiny, 
zeaksantyny, kwasów omega-3, witamin C, E, 
cynku. Warto również zwrócić uwagę, że nie za-
wsze stosowanie preparatów z większą zawar-
tością luteiny jest uzasadnione (zgodnie z bada-
niem LUTEGA suplementacja diety preparatami 
zawierającymi luteinę w dawce 10 mg lub 20 mg 
związana była ze znaczącym wzrostem pozio-
mu gęstości optycznej pigmentu plamkowego).

 Dr n. med. Agata Plech
Centrum Okulistyczne BESKIDMED, Cieszyn 

cieSz Się dobrym wzrokiem 
– CO mOŻEmY ZRObIć  
DLA ZDROWIA OCZu 

 Geriatria – czym zajmuje się ta dziedzina medycyny? 
Jakie są perspektywy jej rozwoju?

Kacper Krysztofik: Geriatria to bardzo szeroka dziedzi-
na medycyny. Lekarz praktycznie każdej specjalizacji może 
udzielać się w opiece geriatrycznej swoją wiedzą i doświad-
czeniem. Specjalizacja ta zajmuje się leczeniem schorzeń 
osób w podeszłym wieku. Fundamentem tej dziedziny są 
konsultacje lekarza z pacjentem, mające na celu edukowa-
nie o zdrowym starzeniu oraz zapobieganie chorobom cha-
rakterystycznym dla wieku podeszłego lub ich wczesnemu 

wykryciu. Pacjenci leczeni na oddziałach geriatrycznych to 
przede wszystkim seniorzy, którzy zmagają się z poliprag-
mazją (wielochorobowością), a więc potrzebujący konsulta-
cji z lekarzami specjalizującymi się w różnych dziedzinach. 
Dlatego w geriatrii tak ważne jest kompleksowe podejście 
do pacjenta – zadaniem geriatrów, szczególnie w Polsce, 
gdzie ta dziedzina dopiero się rozwija, jest opracowanie mo-
delowego podejścia do seniorów w służbie zdrowia. Proble-
my zdrowotne, wykluczenie społeczne czy problemy na tle 
psychicznym osób starszych sprawiają, że dla poprawy ich 
jakości życia należy zaangażować do współpracy wiele śro-
dowisk i instytucji, których doświadczenie dla rozwoju geria-
trii jest kluczowe.

 Jakie są największe 
wyzwania stojące obec-
nie przed środowiskiem 
geriatrycznym?

K.K.: Socjologowie prze-
widują, że w 2030 roku co 
czwarty Polak będzie po-
wyżej 60-tego roku życia. 
Musimy się odpowiednio 
przygotować na tę sytu-
ację. Dlatego m.in. utwo-
rzono Narodowy Instytut 
Geriatrii, Reumatologii i Re-
habilitacji, czy np. wdrożo-
no programy ogólnopol-
skie programy badawcze 
jak np. PolSenior, którego 
zespół zajmował się bada-
niem na zlecenie Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego aspekty medycz-
ne, psychologiczne, socjo-
logiczne i ekonomiczne 

starzenia się ludzi w Polsce. Wnioski wyciągnięte z tych ba-
dań są niezwykle cenne i wierzę, że jeśli rzeczywiście wyko-
rzystamy informacje zebrane w czasie projektów takich jak 
ten, będziemy w stanie znacznie poprawić standard życia se-
niorów w Polsce. Jak można zauważyć, priorytetem na ten 
czas staje się tworzenie wyspecjalizowanych kadr pracowni-
ków sektora publicznego, zatrudnionych zarówno w jednost-
kach administracji publicznej, odpowiedzialnych za kreowa-
nie odpowiedniej polityki społecznej, ludnościowej, tudzież 
pracowników sektora opieki społecznej, zabezpieczenia spo-
łecznego i opieki zdrowotnej. W tej materii aktywnie uczestni-
czy między innymi Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii 
i Rehabilitacji w Warszawie.

 Czy leczenie osób starszych aż tak bardzo różni się od 
standardowego podejścia do pacjenta?

K.K.: W pewnym stopniu. Głównym zadaniem geriatry 
jest utrzymanie lub poprawa jakości życia chorego, w tym 
m.in. sprawności czynnościowej, która powinna być za-
chowana na takim poziomie, by osoba starsza mogła być 
w pełni samodzielna. Wśród starszych pacjentów najczę-
ściej stykamy się z wielochorobowością, co rodzi zagroże-
nie, że terapia lecząca jedną z dolegliwości hamuje inne 
kuracje stosowane u pacjenta równolegle. Dlatego decy-
zja o podjęciu terapii konkretnego schorzenia, czy po pro-
stu operacji musi być poprzedzona wielodyscyplinarnym 
procesem diagnostycznym zwanym Całościową Oceną Ge-
riatryczną (COG). Metoda ta ma na celu ustalenie jakości 
psycho-fizycznego życia pacjenta oraz priorytetów leczenia 
poszczególnych dolegliwości, jeśli wystąpi potrzeba lecze-
nia. Na podstawie analizy potencjalnych korzyści i ryzyka 
dla danego chorego określa się właściwą, czyli skuteczną 
ścieżkę leczenia. Dziś niestety stosowanie terapii wzajem-
nie się wykluczających u pacjenta zdarza się dość często. 
Przyczyną tego jest drastycznie niski odsetek geriatrów 
w Polskich szpitalach. Dopóki nie wykształcimy nowych 
specjalistów, wiele starań lekarzy będzie właśnie przypo-
minało takie błędne koło. Konsultacje z geriatrą pozwolą 
uniknąć takich sytuacji.

 Z Kacprem Krysztofikiem, rzecznikiem prasowym  
Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,  
rozmawiała Justyna napiórkowska

GerIAtrIA – nAjWAŻnIEjSZE WYZWAnIA
Z Kacprem Krysztofikiem, rzecznikiem prasowym Narodowego Instytutu Geriatrii, 
reumatologii i rehabilitacji im. dr hab. med. eleonory reicher w Warszawie, 
rozmawiamy o współczesnych wyzwaniach geriatrii.

www.bausch.com.pl/produkty/suplementy-diety/ocuviter-complete


 Jakie schorzenia sercowo-naczyniowe 
najczęściej występują wśród seniorów?

Dr hab. n. med. Filip M. Szymański: Cho-
roby układu sercowo-naczyniowego są głów-
ną przyczyną zgonów i hospitalizacji w popu-
lacji polskiej. Dotyczą one wszystkich grup 
wiekowych, ale dla większości jednostek cho-
robowych wyraźnie zaznacza się tendencja do 
wzrostu częstości występowania tych chorób 
wraz z wiekiem pacjentów. Dla przykładu wie-
lu Polaków dotyka problem nadciśnienia tętni-
czego. Badania pokazują, że w Polsce na nad-

ciśnienie tętnicze choruje 
32% osób wieku < 80 r.ż, 
co przekłada się na około 9 
milionów chorych Polaków. 
Tak duża liczba pokazuje, 
jak ważne jest leczenie nad-
ciśnienia tętniczego przez 
stosowanie odpowiednich, 
skutecznych leków. Wraz 
z wiekiem częstość wystę-
powania nadciśnienia tętni-
czego zwiększa się. U osób 
w wieku 18 – 39 lat wystę-
puje u 7% przypadków, na-
tomiast u osób w wieku > 
64 r.ż. choroba występuje 
już u 72% mężczyzn i 78% 
kobiet. Nadciśnienie tętni-
cze dotyczy zatem większo-
ści seniorów, ale podobne 
statystyki dotyczą większo-
ści chorób układu serco-
wo-naczyniowego. Obser-
wujemy, że u osób w wieku 
podeszłym bardzo często 
dochodzi do rozwoju miaż-
dżycy, co z kolei sprawia, że 
doświadczają oni chorób ta-
kich jak choroba wieńcowa, 
zawał serca czy udar mózgu. 
Jednakże skuteczne leczenie 
tych chorób i kontrola czyn-
ników ich rozwoju mogą po-
prawić stan zdrowia, a także 
rokowanie pacjentów w każ-
dym wieku. Dlatego też tak-
że osoby w wieku pode-
szłym należy namawiać do 
leczenia i prozdrowotnego 
stylu życia.

 Nadciśnienie tętnicze, niewydolność 
serca, choroba żylno-zatorowa – czym się 
charakteryzują?

F.M.S.: Nadciśnienie tętnicze to wystę-
powanie wartości ciśnienia w naczyniach tęt-
niczych układu krwionośnego wyższych niż 
140/90 mmHg, odpowiednio dla skurczowe-
go i rozkurczowego ciśnienia krwi. Już prze-
kroczenie tylko jednej z dwóch zawartych 
w definicji wartości upoważnia do rozpozna-
nia nadciśnienia tętniczego. Na patogenezę 
pierwotnego nadciśnienia tętniczego składa-
ją się różnorodne czynniki genetyczne i śro-

dowisko powodujące zaburzenie funkcjono-
wania jednego lub kilku układów autoregu-
lacji ciśnienia tętniczego. Czynnikami ryzyka 
wystąpienia nadciśnienia tętniczego są mię-
dzy innymi starszy wiek, otyłość, zwiększone 
spożycie sodu, mała aktywność fizyczna, stres, 

choroby zapalne czy zanieczyszczenie powie-
trza powodujące niekorzystne zmiany w ukła-
dzie sercowo-naczyniowym. Podwyższone 
wartości ciśnienia tętniczego i samo występo-
wanie nadciśnienia tętniczego powodują pod-
wyższenie ryzyka wystąpienia niekorzystnych 
zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak na 
przykład udar mózgu czy zawał serca u wszyst-
kich chorych pacjentów. Ryzyko to jest tym 
większe, im większe są odnotowywane warto-
ści ciśnienia tętniczego i im dłużej ono trwa.

Niewydolność serca – nieprawidłowo-
ści budowy oraz czynności serca prowadzące 
do upośledzenia dostarczania tlenu do tka-
nek proporcjonalnie do ich zapotrzebowania 
metabolicznego, mimo prawidłowych ciśnień 
napełniania (lub tylko kosztem zwiększonego 
ciśnienia napełniania) komór serca. Taką de-
finicję niewydolności serca przyjęły towarzy-
stwa naukowe. W praktyce oznacza to, że ser-
ce chorego jest na tyle uszkodzone (z różnych 
przyczyn), że nie jest w stanie zapewnić siły 

skurczu potrzebnej dla przepływu krwi w na-
czyniach krwionośnych zaspokajającej potrze-
by organizmu. Niewydolność serca jest jed-
ną z najgroźniejszych chorób w kardiologii, 
a rokowanie długoterminowe jest dla pacjen-
tów niekorzystne. Tylko prawidłowe leczenie 
i regularne stosowanie leków mogą spowol-
nić postęp choroby i poprawić stan zdrowia 
pacjentów.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 
charakteryzuje się powstawaniem skrzeplin 
w układzie żylnym. Drobne lub bardziej ma-
sywne zakrzepy powodują powstawanie zato-
rów, które blokują przepływ krwi w naczyniach 
krwionośnych, co prowadzi do powstawania 
różnorodnych objawów. Zakrzepy żylne mogą 
powstać praktycznie w każdym naczyniu orga-
nizmu – mogą to być zatem mózg, jelita, płu-
ca, czy kończyny. To jakich objawów będziemy 
się spodziewać zależy od tego gdzie zlokalizo-
wana będzie skrzeplina. Jeżeli zakrzepica doty-
czyć będzie np. kończyn dolnych obserwować 
będziemy obrzęk, ból i zmiany ucieplenia koń-
czyny, natomiast jeśli wystąpi ona np. w na-
czyniach mózgu objawy będą już znacznie po-
ważniejsze. Pacjenci, u których wystąpiła za-
krzepica wymagają specjalistycznego leczenia 
i ustalenia przyczyn wystąpienia choroby.

 Pacjenci po zawale serca - na co szcze-
gólnie powinni zwrócić uwagę w okresie 
wakacyjnym?

F.m.s.: Wakacje to trudny czas dla tzw. „pa-
cjentów kardiologicznych” z różnych wzglę-
dów. Z jednej strony upały powodują zmia-
ny w organizmie, do których serca uszkodzo-
ne zawałem musi się przystosować. Z drugiej 
strony, wakacje to czas licznych wyjazdów 
i zmiany dotychczasowych nawyków. Pacjent 
wyjeżdżający na wakacje ma często utrudnio-
ny dostęp do specjalistycznej opieki medycz-
nej. Nie może skontaktować się z lekarzem na 
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stałe opiekującym się nim w miejscu zamiesz-
kania, co w pewnych krytycznych sytuacjach 
stanowić może dużą przeszkodę. Problem sta-
nowią także nawyki pacjentów. Osoby, które 
przebyły zawał serca muszą do końca życia, 
codziennie, systematycznie przyjmować leki. 
Ich odstawienie lub nieregularne przyjmo-
wanie łączy się z podwyższonym ryzykiem 
wystąpienia kolejnego zawału serca, a nawet 
ryzykiem zgonu. Niestety, pacjenci wyjeżdża-
jąc na wakacje często zapominają o przyjmo-

wanych przez siebie na stałe lekach, a pod-
czas wyjazdu wakacyjnego nierzadko nie mają 
możliwości dokupić leków wydawanych na re-
ceptę. Inna część chorych w czasie urlopu po-
stanawia zrobić sobie tzw. „wakacje lekowe”. 
Czyli na pewien czas, świadomie przestaje 

przyjmować leki. Jest to bardzo nieodpowie-
dzialne i bezwzględnie odradzane zachowa-
nie, które może skutkować poważnymi konse-
kwencjami zdrowotnymi.

 Czy upały są trudnym okresem dla cho-
rych zmagających się z problemami kardio-
logicznymi? Jeśli tak, to jak należy postępo-
wać przy wysokich temperaturach by nie 
dopuścić do zaostrzeń chorobowych?

Oczywiście, okresy upałów są trudnym cza-
sem dla pacjentów zmagających się z choroba-
mi sercowo-naczyniowymi. Wielu pacjentów 
odczuwa to, zgłaszając znaczne pogorszenie 
samopoczucia w okresie letnim. Wydaje się, że 
największe wyzwanie okres upałów stanowi dla 
pacjentów z niewydolnością serca. Większości 
osób w okresie letnim zaleca się zwiększone 
przyjmowanie płynów. Oczywiście jest to zale-
cenie słuszne, ponieważ pomaga zrekompen-
sować straty płynowe spowodowane zwiększo-
ną perspiracją i wyrównać stan hemodynamicz-
ny układu sercowo-naczyniowego. W grupie 
pacjentów z niewydolnością serca jest to jed-
nak trudne ponieważ zarówno niedopijanie, 
jak i zbyt duże przewodnienie może spowodo-
wać zaostrzenie przebiegu choroby. Należy za-
tem zalecić aby pacjenci z niewydolnością ser-
ca, ale także wszystkie osoby dotknięte choro-
bami układu sercowo-naczyniowego możliwe 
jak najskuteczniej unikały wysokich temperatur 
i przegrzania oraz regularnie spożywały odpo-
wiednie dla ich potrzeb ilości płynów.

 Jaka jest różnica pomiędzy przegrza-
niem cieplnym a udarem cieplnym?

F.m.s.: Hipertermia może się manifesto-
wać w szeregu coraz poważniejszych stanów 
klinicznych, od objawów przegrzania poprzez 

Okres wakacyjny i towarzyszące im upały, to czas szczególnie trudny dla osób 
zmagających się z chorobami układu sercowo-naczyniowego. O prawidłowym
postępowaniu oraz najczęściej występujących schorzeniach, rozmawiamy
z dr hab. n. med. Filipem Szymańskim z Kliniki Kardiologii Warszawskiego
Uniwersytetu medycznego.

SERCE POD LuPĄ SERCE POD LuPĄ

Serce pod kontrolą – przetrwaj upały

Osoby, które przebyły  
zawał serca są zmuszone 

do końca życia,  
codziennie, systematycznie 

przyjmować leki. 

wyczerpanie cieplne i udar cieplny (wyczer-
panie cieplne) do zespołu niewydolności wie-
lonarządowej, a niekiedy nawet zatrzymania 
krążenia.

Poniżej przedstawiono czynniki odróżniające 
obydwa stany i różnice w ich leczeniu.

 Justyna Napiórkowska

oBJaWy LECZENIE

PrZegrZanie

• Temperatura prawidłowa lub nieco 
podniesiona

• Obrzęki przegrzania: stóp i okoli-
cy kostek

• Utrata przytomności z przegrzania 
spowodowana rozszerzeniem  
naczyń w wyniku działania wyso-
kiej temperatury

• Kurcze cieplne: utrata sodu  
powoduje wystąpienie skurczy 

• Odpoczynek 
• Uniesienie  

obrzękniętych 
kończyn

• Ochładzanie
• Nawadnianie doustne
• Uzupełnienia soli

WyCZERPANIE 
CIEPLNE 

• Reakcja systemowa na długotrwałe  
narażenie na wysoką temperaturę  
(godziny do dni)

• Temperatura >37OC i <40OC
• Bóle i zawroty głowy, nudności,  

wymioty, tachykardia, hipotensja,  
nadmierne pocenie, bóle mięśnio-
we, osłabienie, kurcze

• Zagęszczenie krwi
• Hiponatremia lub hipernatremia
• Może gwałtownie ulec pogorszeniu 

i przejść w udar cieplny  

• Jak powyżej
• W ciężkich  

przypadkach należy 
rozważyć dożylne  
podanie płynów  
oraz okładu z lodu

 Nadciśnienie tętnicze  
dotyczy zatem większości 

seniorów, ale podobne  
statystyki dotyczą  

większości chorób układu 
sercowo-naczyniowego.
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Unikaj przebywania na słońcu,  
szczególnie od 10 – 16

Wybieraj przewiewne ubrania,  
nie zapomnij o nakryciu głowy

Regularnie uzupełniaj  
płyny

Pamiętaj o regularnym  
przyjmowaniu leków

Wybierz lekką dietę,  
warzywa i owoce zamiast 
tłustych potraw

Zrezygnuj z alkoholu  
oraz kawy

Kontroluj ciśnienie –  
140/90 mmHg  
to już nadciśnienie!

PRZetRWaj UPały - Zadbaj o SeRce!

www.acard.pl
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 Panie Profesorze, osoby po 60. roku 
życia, bardzo często zmagają się z zapale-
niem mięśni i stawów. Jakie są przyczyny, 
czego wynikiem mogą być te zapalenia?

Prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Lesz-
czyński: Zapalenia mięśni i stawów to obszar, 
który należy rozpatrzeć pod względem pacjen-
ta oraz lekarza. Bardzo często senior uskarża 
się na występowanie objawów takie jak ból, 
obrzęk, trudności w swobodnym poruszaniu 
się. Są to jednak odczucia subiektywne, które 
mogą wynikać np. z przeciążenia, przechodzo-
nych infekcji a także starcia chrząstki stawo-
wej, która jest naturalnym amortyzatorem. Nie 
kojarzą się one jedynie z problemami z ukła-
dem ruchu. Powinny one zwrócić szczegól-

ną uwagę reumatologów, zwłaszcza pod ką-
tem konkretnych jednostek chorobowych jak 
np. polimialgia reumatyczna oraz zapalenie 
wielomięśniowe.

Polimialgia reumatyczna to choroba zapal-
na, której częstość występowania zwiększa się 
wraz z wiekiem – szczyt zachorowań obserwu-
je się między 70. a 80. r.ż. Charakteryzuje się 
głównie bólem oraz sztywnością mięśni karku, 
obręczy barkowej i biodrowej. Wśród tzw. ob-
jawów towarzyszących często występuje po-
ranna sztywność, ale może też dojść do utra-
ty wzroku. Dodatkowo chory skarży się na złe 
samopoczucie, zaburzenia snu oraz depre-
sję, co może to prowadzić do spadku wagi cia-
ła. To jedno z najczęściej występujących scho-
rzeń, natomiast wciąż niedostatecznie często 
diagnozowane. 

Podstawowe badania, jakie powinny być 
wykonane to morfologia, OB i białko C reaktyw-
ne oraz jeśli pojawią się objawy zapalenia sta-
wów – USG. Dodatkowo bardzo ważne jest wy-
kluczenie niektórych schorzeń kości i stawów 
(np. reumatoidalne zapalenie stawów), a tak-
że chorób onkologicznych, gdyż mogą się ob-
jawiać podobnie jak polimialgia reumatyczna.

Leczenie polimialgii reumatycznej opiera się 
na glikokortykosteroidach, dzięki czemu możli-
wa jest remisja choroby. Bardzo ważne jest, by 
kontrolować czas podawania leku, a także roz-
począć rehabilitację, obejmująca m.in. ćwicze-
nia zwiększające zakres ruchu w stawach. 

Schorzeniem reumatologicznym, wy-
stępującym stosunkowo rzadko, a w prze-
biegu którego dochodzi do stanu zapalne-
go mięśni, jest zapalenie wielomięśniowe. 
Charakteryzuje się znacznym osłabieniem 
siły mięśniowej. Zdiagnozowanie schorze-
nia wymaga wielu badań m.in: krwi, badania 
elektromiograficznego i nawet rezonansu 
magnetycznego lub biopsji mięśni.

Leczenie zapalenia wielomięśniowego, 
polega na hamowaniu procesu zapalnego 
lekami immunosupresyjnymi i w ten spo-
sób likwidacji objawów. Zazwyczaj stosuje 
się tzw. leki immunosupresyjne, których za-
daniem jest wyciszenie procesu zapalnego 
w organizmie.

 Panie Profesorze, czym jest osteopo-
roza i dlaczego tak często dotyka oso-
by w wieku dojrzałym? Jak ją rozpoznać 
i leczyć?

P.L.: Osteoporoza jest chorobą układu 
szkieletowego, ściśle związaną ze zmianami 
zachodzącymi w kościach: zarówno materia-
łem z którego są zbudowane, jak i ich gęsto-
ścią, która można mierzyć w densytometrii. 
To jedna z najczęściej występujących chorób 
cywilizacyjnych.

Osteoporoza charakteryzuje się tym, że 
kość może ulec złamaniu nawet w wyni-
ku niskoenergetycznego urazu jak upadek 
z własnej wysokości. Najczęściej na złama-

nia narażone są kręgi, okolice żeber oraz 
kość udowa. Zazwyczaj jako przyczynę oste-
oporozy podaje się starzenie się organizmu. 
Schorzenie, trudno zdiagnozować jedynie 
przez obserwację objawów. Natomiast bar-
dzo ważne jest „mierzenie się” – pozwala na 
obserwację zmian zachodzących na prze-
strzeni lat, a tym samym zwraca uwagę na 
konieczność wykonania specjalistycznych 
badań.

By w pełni zdiagnozować osteoporo-
zę i określić poziom jej zaawansowania na-
leży wykonać badanie gęstości kości, czyli 
densytometrię. Densytometria służy do wy-
szukiwania pacjentów, którzy są zagrożeni 
osteoporozą. Bardzo ważne jest by badanie 
wykonywać regularnie (po 60 roku życia – 
przynajmniej raz w roku), w tym samym, cer-
tyfikowanym ośrodku, na tym samym sprzę-
cie oraz miejscu wykonania badania. Istotna 
jest prawidłowa interpretacja wyników, gdyż 
to ona jest podstawą do rozpoczęcia lecze-
nia - wciąż wielu specjalistów prowadzi błęd-
ne analizy, dlatego też Polskie Towarzystwo 
Reumatologiczne prowadzi szereg szkoleń 
z zakresu densytometrii.

W leczeniu schorzenia, najczęściej stoso-
wane są bisfosfoniany doustne oraz dożylne 
preparaty bisfosfonianów, które mają lep-
szą skuteczność i są bardziej przyjazne dla 
pacjenta.

Profilaktyka osteoporozy to zarówno 
wzbogacenie diety w odpowiednie składniki - 
poprzez dostarczenie wapnia oraz witaminy 
D – jak i prowadzenie aktywnego trybu życia 
od wczesnego dzieciństwa.

 Justyna Napiórkowska

choroby reumatyczne 
– pODSTAWą jEST DIAgnOZA   

Z prof. nadzw. dr hab. med. Piotrem Leszczyńskim 
rozmawiamy o schorzeniach związanych z zapaleniem mięśni  
i stawów oraz o osteoporozie w wieku dojrzałym.

SCHORZENIA REuMAtyCZNE

www.reumatologia.ptr.net.pl
http://www.novascon.pl/pl/dla-konsumentow/produkty/
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 Panie Profesorze, jedną z najczęstszych 
skarg zdrowotnych jaką słyszymy jest 
stwierdzenie: „dokucza mi reumatyzm”.

Prof. dr hab. eugeniusz Józef Kucharz: To 
prawda, że tak mówimy, chociaż nie jest to po-
prawne, ponieważ nie ma choroby o nazwie 
„reumatyzm”. Reumatologia zajmuje się około 
200 chorobami, których główne objawy doty-
czą narządu ruchu czyli stawów, kości, mięśni. 
Nie można jednak zapominać, że leczymy cho-
rego, a nie chorobę i wspomniane choroby na-
rządu ruchu dotyczą całego organizmu.

 O czym więc myśli lekarz słysząc: 
„mam reumatyzm”?

e.J.K.: Najbardziej częstą dolegliwością ze 

strony narządu ruchu w wieku starszym są 
objawy choroby zwyrodnieniowej stawów, 
głównie bóle, nieraz bardzo uciążliwe.

 Czym jest ta choroba i jak ją można 
leczyć?

e.J.K.: Choroba zwyrodnieniowa stawów 
jest złożonym procesem patologicznym za-
burzającym powiązane ze sobą procesy de-
gradacji i tworzenia chrząstki stawowej oraz 
warstwy podchrzęstnej kości, co prowa-
dzi do uszkodzenia całego stawu oraz kości 
mięśni znajdujących się w pobliżu. Inaczej 
mówiąc, mamy do czynienia z postępują-
cym „zużyciem” stawów. Jest ono wynikiem 
dysproporcji pomiędzy wytrzymałością sta-
wów, a obciążeniem jakie przyjmują. Obra-
zowo powiem, że zawiasy psują się jeżeli są 
zbytnio obciążone lub wykonane ze słabe-
go metalu, a poza tym są użytkowane przez 

wiele lat. Tak jak różnimy się na twarzy tak 
odmienne są nasze chrząstki stawowe i są 
osoby o „mocniejszych” stawach, a inni mają 
je „słabsze”. Jest to dziedziczne i warto za-
pytać chorego, w jakim wieku u jego rodzi-
ców wystąpiło zwyrodnienie stawów. Druga 
sprawa to obciążenie. Może ono być związa-
ne z pracą, uprawianym sportem, ale może 
też wynikać z drobnych zniekształceń. Przy-
kładowo, nieznaczna, często niezauważalna, 
różnica długości kończyn dolnych sprawia, że 
obciążenie jednego kolana jest przez całe ży-
cie większe niż drugiego. Do tego dochodzi 

otyłość – to tak jakby stale nosić plecak o ma-
sie kilkudziesięciu kilogramów. 

 Czy można temu zapobiec?

e.J.K.: W pewnym stopniu tak. Trzeba 
o swoim narządzie ruchu pamiętać od wcze-
snych lat życia. Niezbędny jest równomierny 
rozwój mięśni, zgodnie z powiedzeniem daw-
nych lekarzy, że kości trzymają się w gorsecie 
mięśniowym. A więc ruch, unikanie nadwa-
gi, dieta pełnowartościowa. Ważne jest aby 

nie palić tytoniu. Należy unikać jednostron-
nych przeciążeń związanych z trybem życia 
(np. siedzącym) i wykonywaną pracą. Oczy-
wiście, trzeba leczyć występujące choroby. 
Zaniedbania z młodości uwidaczniają się 
w starości.

 A jak już ujawni się choroba zwyrod-
nieniowa to co należy robić?

e.J.K.: Choroby zwyrodnieniowej sta-
wów nie da się wyleczyć, ale można istotnie 
pomóc chorym. Celem terapii jest zwalcza-

nie bólu i utrzymanie jak najlepszej spraw-
ności. Stosuje się metody niefarmakolo-
giczne i farmakologiczne, co wymaga stałej, 
systematycznej współpracy ze strony cho-
rego. Leczenie niefarmakologiczne to re-
dukcja masy ciała u chorych z nadwagą lub 
otyłością oraz bezwzględne zaprzestanie 
palenia tytoniu. Należy dążyć do odciąże-
nia osłabionych stawów (np. używać wózek 
do transportu zakupów) i stosować właści-
we obuwie. Korzystne są zabiegi fizjotera-
peutyczne i umiarkowany, nieobciążający 
stawów, aktywny tryb życia. Jeżeli mimo 
tego ból jest dokuczliwy to sięgamy po leki 
przeciwbólowe, które właściwie stosowa-
ne (miejscowo lub ogólnie) pozwalają istot-
nie zmniejszyć lub zlikwidować ból. Ważne, 
aby stosować te leki pod nadzorem leka-
rza, bowiem zdarza się, że chorzy dokupują 
środki bez recepty, które pod inną nazwą 
zawierają tą samą substancję czynną i tym 
samym przekraczają dawkę dopuszczalną 
leku myśląc, że łączą stosowanie kilka róż-
nych leków. Niezbędne jest czasami lecze-
nie chirurgiczne.  

 Jak podsumuje Pan Profesor rady dla 
starszych pacjentów?

e.J.K.: Na stan narządu ruchu „pracuje-
my” całe życie, m. in. prowadząc czynny tryb 
życia i unikając otyłości. W wieku starszym 
musimy starać się oszczędzać nasze stawy, 
dbać o właściwe odżywianie i utrzymywać 
masę ciała oraz nie palić tytoniu. Jeżeli do-
kuczają nam bóle to powinniśmy je leczyć, 
tak farmakologicznie jak i przede wszystkim, 
zmianą stylu życia.

 Justyna Napiórkowska

o Swoich Stawach trzeba 
pamiętać pRZEZ CAłE ŻYCIE

Wspólnie z prof. eugeniuszem Józefem Kucharzem, Prezesem Polskiego 
Towarzystwa reumatologicznego, zwracamy uwagę na stawy – zadbajmy  
o nie na co dzień.

W wieku starszym  
musimy oszczędzać  

stawy i utrzymywać stałą 
masę ciała.

choroby reumatyczne 
– pODSTAWą jEST DIAgnOZA   

 Masz cukrzycę? Dbaj o stopy. Stałe wy-
równywanie poziomu glukozy we krwi 
oraz odpowiednia profilaktyka pomogą 
zapobiec poważnym konsekwencjom nie-
leczenia stopy cukrzycowej.

Stopa cukrzycowa to powikłanie nieroz-
poznanej lub źle leczonej cukrzycy, które do-
tyczyć może nawet kilkunastu procent dia-
betyków. Częściej mamy z nim do czynienia 
w cukrzycy typu 2. Jak do niego dochodzi? 
Gdy stężenie glukozy we krwi jest zbyt wyso-
kie, a wartości glikemii nieprawidłowe, uszko-
dzeniu ulegają zarówno naczynia krwionośne 
jak i nerwy. W ten sposób powstaje stopa cu-
krzycowa pochodzenia naczyniowego (nie-
dokrwienna), albo pochodzenia nerwowego 
(neuropatyczna).

 Jak rozpoznać?

Pierwsze objawy to zaburzenia czucia 
- brak odczuwania zmian płynących z ze-
wnątrz. Łatwiej wtedy o otarcia, udzkodze-
nia. Niepokojące sygnały to łuszcząca się 

skóra oraz mrowienie, skurcze mięśni nasi-
lające się zwłaszcza w nocy. Z czasem poja-
wiąją się trudno gojące się rany i owrzodze-
nia. Ich zlekceważenie prowadzi do degra-
dacji tkanek - nie tylko skóry, ale także kości 
i stawów oraz deformacji stopy (staw Charco-
ta), co uniemożliwa chodzenie. Stopa jest sil-
nie opuchnięta i zaczerwieniona, o tempera-
turze wyższej niż reszta ciała, palce zaś stają 
się młotkowate - zgięte w środkowym stawie. 
Wyróżnia się sześć etapów rozwoju choroby, 
gdzie poziom 0 oznacza stopę wysokiego ry-
zyka, poziom 1 - 3 owrzodzenia i rany o róż-
nym stopniu zaawansowania, poziom 5 zaś to 
rozległa zgorzel tkanek i posocznica ze wska-
zaniem do odjęcia kończyny dolnej. Amputa-
cja, w zależności od rozwoju martwicy, może 
obejmować palce, całą stopę, a nawet pod-
udzie. Niepojące jest, że wielu pacjentów zgła-
sza się do lekarza zbyt póżno.

 Jak leczyć?

Podstawą jest prawidłowe leczenie cukrzy-
cy, w czym pomaga odpowiednia dieta. War-
to wprowadzić odpowiednie nawyki higienicz-
ne: chodzić w wygodnym, przewiewnym, nie 
ocierającym obuwiu, dokładnie myć i oszu-
szać skórę. Należy sięgać po produkty na-
tłuszcające, by nie dopuścić do łuszczenia na-
skórka. Wskazane jest usuwanie nagniotków 
i modzeli oraz leczenie wrastających paznok-
ci. Powstałe rany należy dezynfekować i się-
gnąć po specjalistyczne opatrunki, ułatwiają-
ce gojenie. Konieczne jest czyszczenie ran, by 
nie dopuścić do zakażenia, a gdy już do niego 
doszło - antybiotykoterapia. W przypadku de-
formacji stopy wskazany będzie zakup wkła-
dek lub specjalnego obuwia ortopedycznego.

Stopa cukrzycowa to nie problem kosme-
tyczny, a schorzenie wymagające współpracy 
wielu specjalistów.

Więcej informacji na ten temat moż-
na znaleźć w serwisie medonet.pl

obSerwuj SWOjE Stopy!

W tROSCE O StAWy

www.reumatologia.ptr.net.pl
www.medonet.pl
www.drorto.pl
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CZyM JESt RZS

 reumatoidalne zapalenie stawów jest 
jednym z częściej występujących scho-
rzeń reumatycznych u osób starszych. 
Czym tak naprawdę jest i dlaczego poja-
wia się w wieku dojrzałym? 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida 
Kwiatkowska: Najczęstsza zachorowalność 
na RZS jest między 30 a 50 rokiem życia. Jed-
nak w związku ze starzeniem się społeczeń-
stwa, coraz częściej obserwujemy początek 
tej choroby u osób > 60 roku życia. Dane ze 
Szwedzkich rejestrów medycznych wykaza-
ły, że aż u 38% pacjentów schorzenie rozwi-
ja się po 60 r.ż.

Reumatoidalne zapalenie stawów jest 
chorobą autoimmunologiczną występują-
cą od 0,3 do 1,5% populacji ludzi dorosłych, 
3-krotnie częściej cierpią na nią kobiety. 

Rozwój RZS jest uwarun-
kowany wieloma czynnika-
mi m. in. takimi jak predys-
pozycje genetyczne, płeć 
i wpływ hormonów, zaka-
żenia czy palenie papiero-
sów. W związku z wieloma 
czynnikami wpływającymi 
na rozwój tej choroby za-
pobieganie jej powstawaniu 
jest trudne, możemy jednak 
w znaczący sposób zmniej-
szyć szanse na jej rozwój 
(powstanie). Do najważniej-
szych czynników mogących 
indukować rozwój tej cho-

roby należy palenie papierosów, które wpły-
wa na powstanie swoistych autoprzeciwciał. 
Uzależnienie od nikotyny również wpływa 
źle na toczącą się już chorobę. Ponadto pe-
wien wpływ mają zakażenia głównie w ob-
rębie jamy ustnej powodujące parodonto-
zę. Zatem dbanie o higienę jamy ustnej i za-
pobieganie lub leczenie parodontozy może 
nam pomóc w prewencji rozwoju RZS.

 Jakie objawy należą do najbardziej 
charakterystycznych dla RZS? 

B.K.: Do typowych objawów reumato-
idalnego zapalenia stawów należą syme-
tryczne bóle i obrzęki drobnych stawów 
rąk i/lub stóp. Obrzękom tym towarzyszy 
sztywność poranna trwająca dłużej niż pół 
godziny. Ponadto występują nietypowe ob-
jawy ogólne takie jak: osłabienie, zmęcze-

nie, stany podgorączkowe. U 12-23% osób 
starszych początek choroby może być nie-
typowy, przebiegający gwałtownie z bólem 
i obrzękiem stawów barkowych co może su-
gerować polimialgię reumatyczną - typową 
dla wieku starszego chorobę. 

 W jaki sposób diagnozowane jest 
schorzenie i na czym polega jego 
leczenie?

B.K.: Diagnostyka tej choroby opar-
ta jest na ocenie początkowych objawów, 
liczby oraz rodzaju bolesnych i obrzęknię-
tych stawów, wartości OB (odczyn opada-
nia krwinek) i CRP (tzw. białka ostrej fazy) 
na podstawie których oceniamy aktywność 
choroby oraz występowaniu autoprzeciw-
ciał takich jak czynnik reumatoidalny (RF) 
i przeciwciała anty-CCP ( przeciwciała prze-

ciw białkom i peptydom zawierającym cy-
trulinę). W początkowych okresach choroby 
przydatne są badania ultrasonograficzne 
obrzękniętych stawów w celu wykrycia za-
palenia błony maziowej zaś w późniejszych 
okresach choroby badania radiologiczne 
do oceny postępu choroby i skuteczności 
leczenia. Choroba ta ma też swoje kryte-

ria klasyfikacyjne wspólne, europejskiego 
i amerykańskiego towarzystwa reumato-
logicznego, które pomagają przy ustaleniu 
rozpoznania. 

W leczeniu tej choroby stosuje się trady-
cyjne i biologiczne leki modyfikujące prze-
bieg schorzenia. Diagnostyka i leczenie 
reumatoidalnego zapalenia stawów w wie-
ku podeszłym może nastręczać wiele trud-
ności ze względu na często nietypowy po-
czątek, częściej niż u pacjentów młodszych 
brak obecności czynnika reumatoidalne-
go lub anty-CCP lub ich niskie miano oraz 
współwystępowanie choroby zwyrodnienio-
wej. Nakładanie się zmian zwyrodnienio-
wych w stawach rąk na początkowe zmia-
ny w przebiegu reumatoidalnego zapalenia 
stawów może nastręczać duże problemy 
diagnostyczne. 

Chorzy na RZS w wieku podeszłym mają 
ograniczone możliwości skutecznego lecze-
nia tej choroby często ze względu na współ-
istniejącą wielochorobowość i przeciwska-
zania do przyjmowania leków stosowanych 
w leczeniu RZS.

 Justyna Napiórkowska

REumATOLOgIA 
– zadbaj o Stawy
o objawach reumatoidalnego zapalenia stawów, rozpoznaniu i sposobach leczenia 
rozmawiamy z prof. Brygidą Kwiatkowską, przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii.

Rozwój RZS jest uwarunkowany wieloma czynnikami,
m. in. takimi jak: predyspozycje genetyczne, płeć  

i wpływ hormonów, zakażenia czy palenie papierosów.

http://www.novascon.pl/pl/dla-konsumentow/produkty/


W pierwszym etapie schorzenia 
może to być zwykłe popuszcza-
nie kilku kropel. Następnie ten po-

ziom może się utrzymać bez zmian lub znacz-
nie pogorszyć wraz z upływem czasu. Pro-
blem NTM obejmuje wiele przyczyn, u kobiet 
najczęstszą jest nadmierne rozciągnięcie mię-
śni miednicy spowodowane porodem, nato-
miast w przypadku mężczyzn nietrzymanie 
moczu jest efektem zabiegu prostaty. Do in-
nych przyczyn prowadzących do osłabienia 
pęcherza zalicza się różne zabiegi chirurgicz-
ne, wypadki lub w przypadku osób starszych, 
stany poudarowe.

 Postaw na prawidłową higienę! Zadbaj 
o ochronę skóry!

Prawidłowa higiena jest nieodłącznym 
elementem w problemie NTM. Polega ona 
na właściwym doborze produktu chłonne-
go. Dobór środka chłonnego zależy od indy-
widualnych potrzeb oraz predyspozycji psy-
chofizycznych pacjentów. Określając poziom 
nietrzymania moczu (lekki, średni, ciężki, naj-
cięższy), pacjent ma do wyboru wkłady chłon-
ne, majtki chłonne, pieluchomajtki czy pielu-
chy anatomiczne (www.katalog-hartmann.pl).

Należy pamiętać, że częsty kontakt moczu 
ze skórą sprawia, że pacjent narażony jest na 
częste zmiany pH,  powstawanie stanów za-

palnych, a w przypadku osób leżących odle-
żyn skóry. Dlatego tak ważnym aspektem przy 
wyborze produktu chłonnego jest dodatkowa 

ochrona skóry. Dzięki nowoczesnym produk-
tom chłonnym, Aktywna Ochrona Skóry przy 
nietrzymaniu moczu jest możliwa. Wystarczy 
wybrać rozwiązania przyjazne skórze, posia-
dające pH 5,5, antybakteryjne właściwości, 3 
warstwową budowę wkładu chłonnego oraz 
system dystrybucji moczu (cechy dotyczą pie-
luchomajtek MoliCare Premium Slip - dostęp-
ne w wersjach dla średniego, ciężkiego i naj-
cięższego poziomu nietrzymania moczu). Po-
trójny system wchłaniania moczu pozwala na 
szybką jego dystrybucję do wnętrza wkładu, 
utrzymując komfort suchej skóry. Szczególnie 
ważna ochrona w przypadku osób z wrażliwą 
skórą, której mechanizmy obronne wspierają 
również hipoalergiczne materiały. Pielucho-
majtki zapewniają lepszą jakość życia pacjen-
ta, dbając jednocześnie o komfort i bezpie-
czeństwo każdego dnia.

 Kornelia Nelec

ochrona Skóry 
A nIETRZYmAnIE mOCZu
Problem nietrzymania moczu może dotyczyć nawet 3-4 mln osób  
w Polsce. W zależności od przyczyny może pojawić się w każdym 
wieku. W zaawansowanym stopniu dotyka osoby po 65. roku życia  
i może dotyczyć co trzeciej kobiety.
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ZdroWie seniora

Miliony osób na świecie dotknię-
tych jest niedosłuchem. Problem 
w głównej mierze dotyczy osób 

starszych, jednakże coraz więcej młodych 
ludzi zaczyna wykazywać problemy ze sły-
szeniem. Niestety zapominamy, że słuch to 
jeden z najważniejszych zmysłów. Co robić, kie-
dy słuch zaczyna nam doskwierać? Czy aparat 
słuchowy to konieczność? Na te i inne pytania 
odpowiada dyplomowany audioprotetyk 
z firmy Audio-Med – tomasz Staszewski.

 Problem ze słyszeniem? Co robić?

Najlepiej zacząć od wizyty w gabinecie ta-
kim jak Audio-Med, gdzie doświadczony prote-
tyk słuchu wykona potrzebne badania, określi 
czy występuje możliwość leczenia, ewentualnie 
wybierze wspólnie z pacjentem najlepsze roz-
wiązanie, biorąc pod uwagę szereg czynników. 

 Jeśli aparat, to jaki? Czy aparaty słu-
chowe są drogie?

Wybór aparatu determinowany jest przez 
charakterystykę ubytku słuchu, ale również 
zależy od osobistych preferencji pacjenta. 
Ceny są zróżnicowane. Za najtańszy aparat 
słuchowy pacjent zapłaci około 1000 zł. Jest to 
zazwyczaj aparat duży z manualną regulacją 
głośności. Wraz ze wzrostem ceny, zmienia 
się wielkość oraz możliwości techniczne apa-
ratów, dzięki czemu pacjent może słyszeć le-
piej i wyraźniej, nawet w hałasie. 

 Czy można skorzystać z dofinansowania?

Obecnie NFZ daje możliwość dofinanso-
wania po 700 zł na obuuszne protezowanie 

słuchu, oraz po 50 zł na wkładki. Ponadto 
osoby posiadające orzeczenie o niepełno-
sprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe 
dofinansowanie ze środków PFRON. W uza-
sadnionych przypadkach pracownicy Audio-
-Med pomagają również złożyć dokumenty 
do innych instytucji, mogących wspomóc 
zakup wyrobów medycznych.

 Jaka jest trwałość aparatów słucho-
wych?

Aparaty słuchowe powinno używać się 
codziennie od rana do wieczora. Przewód 
słuchowy produkuje woskowinę, która 
może zatkać wkładkę/aparat wewnątrz-
uszny. Odpowiednie dbanie o higienę oraz 
wymiana filtrów sprawia, że aparaty mogą 
służyć przez wiele lat. Nowoczesne modele 
spełniają już wysokie normy dotyczące od-
porności na wilgoć i kurz. Ważne jest, by nie 
dopuścić do uszkodzeń mechanicznych.  

 Czy aparaty słuchowe mogą pogłę-
biać szumy uszne?

Jest dokładnie odwrotnie! Wielu pacjentów 
po dłuższym okresie noszenia aparatów słu-
chowych twierdzi, że szumy się zmniejszyły, 
bądź nie ma ich wcale. Zawdzięcza się to tzw. 
podniesieniu środowiska akustycznego. Inny-
mi słowy, więcej słyszymy, co pozwala nam 
zapomnieć o takim zjawisku jak szumy uszne. 
Niektóre aparaty słuchowe posiadają wbudo-
wane generatory szumów, dzięki czemu po-
przez terapie pacjent jest w stanie pozbyć się 
niekomfortowego dzwonienia w uszach.

 Z Tomaszem staszewskim, dyplomo-
wanym audioprotetykiem z firmy Audio-
-Med, rozmawiała Kornelia nelec

niedoSłuch  
TO nIE pRObLEm!

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” 
działa w Polsce od 2002 roku wspiera-
jąc przede wszystkim osoby starsze 

i samotne.

Przeciwdziała marginalizacji osób star-
szych, łamie stereotypy na temat starości 
i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji 
seniorów w Polsce.

Stowarzyszenie realizuje i angażuje się 
w projekty, które mają na celu pomóc se-
niorom wyjść z izolacji. Fundamentalnym 
działaniem są odwiedziny wolontariuszy 
w domach podopiecznych. Odwiedzając sa-
motnych do tej pory seniorów, wolontariu-
sze wnoszą w ich życie radość, poczucie by-
cia ważnym i potrzebnym oraz wiarę w życz-
liwość drugiego człowieka. 

W tej chwili „mali bracia Ubogich” otaczają 
indywidualną opieką ponad 300 samotnych 
osób starszych z Warszawy, Poznania i Lu-
blina, zrzeszając w tych działaniach prawie 
trzystu wolontariuszy.

„Zdajemy sobie sprawę, że wciąż poświęca się 
zbyt mało uwagi problemom samotności i izola-
cji osób starszych. Nasze Stowarzyszenie pragnie 
docierać do samotnych i najbardziej potrzebu-
jących naszej pomocy seniorów. Zależy nam, by 
poprawić jakość ich życia, nadać mu sens i przy-
wrócić chęć do działania i spotkań z innymi.” 

W działania polskich „małych braci Ubo-
gich”, na stałe wpisała się już misja alarmo-
wania społeczeństwa i instytucji publicznych 
w sprawach dotyczących osób starszych. Za 
swoją działalność Stowarzyszenie zostało 

wielokrotnie uhonorowane cennymi wyróż-
nieniami: między innymi prestiżowym wyróż-
nieniem, przyznanym przez Kapitułę Nagro-
dy Św. Kamila w Instytucie Praw Pacjenta za 
„codzienną troskę o osoby starsze”. W 2015 
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” otrzy-
mało certyfikat Organizacji Przyjaznej Wo-
lontariuszom przyznawany w ramach pro-
gramu Dobry Wolontariat.

„W ciągu kilkunastu lat naszej działalności 
w Polsce udało nam się wiele dokonać. Jeste-
śmy jednak świadomi, jak wiele jest jeszcze do 
zrobienia, dlatego wciąż poszukujemy sojuszni-
ków, którzy mogliby wraz z nami stawiać czoła 
nowym wyzwaniom.”

stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” 
to przyjaciele osób starszych.

 Joanna mielczarek, dyrektor Stowarzy-
szenia „mali bracia Ubogich”

pRZYjACIELE 
oSób StarSzych

Nasze Stowarzyszenie 
pragnie docierać do  

samotnych i najbardziej 
potrzebujących naszej 

pomocy seniorów.

Dobór środka chłonnego 
 zależy od indywidualnych 
 potrzeb oraz predyspo- 

zycji pacjentów.

https://pl.catalog.hartmann.info/hartmann-shop/assortment/assortment.html;jsessionid=jfkqZ-FXSxThsRdDM9pOlAvF?number=46
www.molicaremobile.pl
www.malibracia.org.pl
www.audiomed.com.pl
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Obecnie uważa się, że witamina D pełni 
rolę:
• w regulacji ciśnienia tętniczego i pracy 

układu sercowo-naczyniowego,
• w wydzielaniu insuliny,
• w regulacji odpowiedzi immunologicznej,
• w hamowaniu procesów nowotworzenia,
• w infekcjach dolnych dróg oddechowych, 
• w alergii,
• w ochronie komórek w procesach degene-

racyjnych. 

Witaminę D możemy sami wyproduko-
wać pod wpływem promieni słonecznych 
(tzw. synteza skórna) albo dostarczyć ją 
z dietą. W diecie występuje w postaci chole-
kalcyferolu (witamina D3), który jest pocho-
dzenia zwierzęcego.  Główne źródło to tłuste 
ryby, oleje rybie i w mniejszym stopniu żółtko 
jaj. Druga postać witaminy D  (witamina D2) 
określana mianem ergokalcyferolu, jest po-
chodzenia roślinnego (m.in. awokado, grzy-
by). Jednak zawartość witaminy D w pożywie-
niu jest dość ograniczona.

Natomiast w skórze witamina D powstaje 
z 7-dehydrocholesterolu pod wpływem dzia-
łania promieni słonecznych (promieniowanie 
UV-B o długości fali 290 – 315 nm). 

Witamina D, aby spełnić swoją rolę w or-
ganizmie musi być aktywowana  w wątro-
bie do kalcydiolu (25-OH- witamina D) oraz 
w nerkach do kalcytriolu (1,25-OH-witamina 
D). Kalcytriol to aktywna forma witaminy D, 
która pełni wszystkie funkcje regulatorowe. 

Główną przyczyną niedoborów witaminy 
D jest niedostateczna synteza skórna zwią-
zana z małą ekspozycją słoneczną w naszej 
strefie klimatycznej. Syntezę skórną witami-
ny D ograniczają również:
• stosowanie kremów z filtrami UV, 
• zanieczyszczenie powietrza, 
• zbyt mała ilość czasu spędzana na świe-

żym powietrzu. 

W Europie Środkowej od października do 
marca brak odpowiedniego nasłonecznienia 
nie pozwala na wystarczającą syntezę skór-
ną. Badania wykazały, że 70% osób zamiesz-
kujących Europę Środkową wykazuje deficy-
ty witaminy D.

Aby osiągnąć odpowiednie stężenie wita-
miny D dla szerokości geograficznej Europy  
Środkowej należy w miesiącach od późnego 
kwietnia do wczesnego września  bezpośred-
nio naświetlać 18% powierzchni skóry (np. 
odsłonięte przedramiona, częściowo odsło-
nięte nogi) 15 minut dziennie w godzinach 

10:00-15:00, bez użycia kremów ochronnych 
z filtrami. Dłuższe naświetlania, bądź więk-
szej powierzchni ciała, bez odpowiedniej 
ochrony nie jest zasadne, bowiem dochodzi 
do nadmiaru produkcji witaminy D, a z dru-
giej strony wzrasta ryzyko niepożądanych 
działań słońca. 

Wraz z wiekiem zmniejsza się też zdol-
ność syntezy witaminy D przez skórę, stąd 
tak ważne jest, aby szczególnie w tym okre-
sie życia dbać o odpowiednią suplementację.  

Oprócz wymienionych już powodów nie-
doboru witaminy D, tj.: 
• niedostatecznej podaży z pożywienia,
• niewystarczającej ekspozycji na światło 

słoneczne 
• zbyt małej zdolności syntetyzowania wi-

taminy D ze względu na zmniejszoną za-
wartość 7-dehydrocholesterolu w skórze 
u osób starszych, w późniejszym wieku 
pojawiają się też choroby, które mogą 
upośledzać funkcje wątroby i nerek – na-
rządów koniecznych do prawidłowego 
metabolizmu witaminy D.  U osób, u któ-
rych funkcje nerek i/lub wątroby są po-
ważnie upośledzone poziom kalcytriolu 
może być dodatkowo obniżony, w takich 
wypadkach wymaga to jednak precyzyjnej 
diagnostyki.

Również przyjmowanie niektórych leków 
powoduje zaburzenia wchłaniania witaminy 
D. Dobrze jest oznaczyć poziom kalcydiolu 
(25-OH- witamina D) w osoczu. Parametr ten 
najlepiej odzwierciedla indywidulany poziom 
witaminy D.  

W związku z licznymi badaniami wska-
zującymi na niedobory witaminy D  w 2013 
roku opublikowano wytyczne dotyczące su-
plementacji witaminy D dla całej populacji 
Europy Środkowej, w tym oczywiście też  dla 
Polski.

Rekomendowana suplementacja witami-
ny D dla dorosłych i seniorów wynosi:
• 800-2000 IU/dobę (20,0 – 50,0 µg/dobę), 

zależnie od masy ciała, w miesiącach wrze-
sień-kwiecień lub przez cały rok, jeśli nie 
jest zapewniona efektywna synteza skórna 
witaminy D w miesiącach letnich

• seniorzy w wieku 65+ powinni otrzymywać 
suplementację w dawce 800-2000 IU/dobę 
(20,0 – 50,0 µg/dobę), zależnie od masy 
ciała przez cały rok, ze względu na obniżo-
ną syntezę skórną.

Natomiast maksymalna suplementa-
cja dla dorosłych i seniorów może wynieść  
4000 IU/dobę (100,0 µg/dobę), a w przypad-
ku otyłości nawet 10 000 IU/dobę (250,0 µg/
dobę).

Witamina D3 w świetle obecnej wiedzy 
wydaje się być jedną z najważniejszych dla 
funkcjonowania organizmu witaminą i dla-
tego utrzymywanie jej prawidłowego pozio-
mu jest istotne nie tylko dla prawidłowego 
metabolizmu kostnego, ale dla utrzymania 
homeostazy całego organizmu.

witamina d
– ZnACZEnIE DLA SEnIORóW
Witamina D, jedna z czterech witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (oprócz 
A,E,K) przez długi czas uważana była za witaminę regulującą poziom wapnia 
i fosforu w organizmie człowieka, co ma wpływ na kondycję kości (ryzyko 
osteoporozy i osteomelacji)  oraz jako substancja zapobiegająca krzywicy. 
Badania ostatnich lat przyniosły wiele nowych danych na temat roli 
witaminy D w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. 

SuPLEMENtACJA

www.phytopharm.pl

