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SCHORZENIE AMD
Ryzyko wzrasta wraz 
z wiekiem 
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Myślę, że najbardziej 
przykra jest samotność na 
stare lata. I tego przede 
wszystkim my seniorzy 
powinniśmy unikać.
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STAWY W RUCHU
Aktywność po 50-tce

Bożena Dykiel
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Starości poświęca się ostatnio coraz więcej
uwagi. To oczywiście dobrze, trzeba 
w końcu odczarować jej niezbyt pozytywny 
obraz i przestać się jej bać. W tym celu 
niezbędna jest edukacja do starości, pokazująca 
nie tylko konsekwencje upływającego czasu, ale 
przede wszystkim przekazująca wiedzę, w jaki 
sposób wpływa na tempo powstających zmian - 
czyli modyfikować proces starzenia się.

kazały, że na początku naszego wieku stwier-
dzono w  ciągu dekady o  prawie 25% mniej 
przypadków otępienia niż spodziewano się na 
podstawie prognoz. Różnice były największe 
w najstarszych podgrupach wiekowych, czyli po 
80 roku życia. Uważa się, że wynika to z coraz 
lepszej kondycji zdrowotnej kolejnych pokoleń – 
znacznie ma tu niewątpliwie nie tylko prewencja 
chorób układu sercowo-naczyniowego, w  tym 
zwiększenie aktywności fizycznej i modyfikacje 
diety (na przykład uzupełnienie niedoborów wi-
tamin D3 i B12), ale także lepsze wykształcenie 
oraz aktywność poznawcza (ćwiczenia pamięci, 
czytanie, pisanie, rysowanie, jak również roz-
wiązywanie łamigłówek, gra w szachy, brydż lub 
inne kreatywne formy aktywności). Ten korzyst-
ny wpływ na funkcje poznawcze (spowolnienie 
zmian wynikających ze starzenia i zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia otępienia, w  tym również 
w  przebiegu choroby Alzheimera) był sugero-
wany od dawna. Znaczenie ma przy tym nie tyl-
ko samo podejmowanie aktywności umysłowej, 
ale również częstość i regularność, z jaką taka 
aktywność jest wykonywana. Ważna jest więc 
systematyczność działania. Jest to, co warto 
podkreślić, czynnik niezależny od wykształce-
nia. Nie budzi już dziś wątpliwości, że starzeje-
my się coraz lepiej, czyli coraz wolniej. Wynika 
to z porównania - obejmującego odstęp czasu 
20 lat - badania GUS sprzed 25 lat oraz badania 
PolSenior przeprowadzonego w  naszym kraju 

Warto na początek uświadomić sobie, że – jak 
pokazują badania – tylko 20-25% szans na 
naszą długowiecznoś jest uwarunkowane ge-
netycznie. Reszta zależy od czynników środo-
wiskowych, potencjalnie modyfikowalnych. Ko-
rzystnie zmodyfikować można między innymi 
dietę, aktywność umysłową oraz aktywność fi-
zyczną. Ważne jest także podejmowanie innych 
zachowań prozdrowotnych, zmniejszających 
ryzyko występowania chorób układu sercowo
-naczyniowego (do których należy na przykład 
nadciśnienie tętnicze), takich jak rezygna-
cja z  palenia. Ponadto, zgodnie z  popularnym 
stwierdzeniem, że na swoją starość pracujemy 
całe życie, im wcześniej wprowadzamy modyfi-
kacje tym są one efektywniejsze.

Jednym z  układów, w  których zmiany wynika-
jące z upływu czasu są wyraźnie widoczne, jest 
układ mięśniowy. Z  wiekiem następuje utrata 
masy i  siły mięśni - jest to jedno z  głównych 
zagrożeń dla naszej sprawności w  zaawanso-
wanym wieku. Po przekroczeniu 45. roku życia 
masa mięśni zmniejsza się o około 0,6% rocznie 
(czyli 6% na każdą dekadę), co daje jej zmniej-
szenie o prawie 1/5 do 75 roku życia. Obniżenie 
siły mięśniowej jest jeszcze szybsze: począwszy 
od 50 roku życia jest to około 1,5% na rok, zaś 
po 60 roku życia – nawet 3% rocznie. Zmiany na 
poziomie komórkowym powodują, że wydłuża 
się czas potrzebny do skurczu mięśni i obniża 
zdolność do przyspieszania ruchu. To z  kolei 
pogarsza stabilność równowagi i zwiększa ryzy-
ko upadków w zaawansowanym wieku, ponadto 
– w związku z różnym tempem zaniku różnych 
rodzajów włókien mięśniowych – w  procesie 
starzenia maleje przede wszystkim możliwość 
wykonania dużego wysiłku w  krótkim czasie. 

Przedstawione zmiany zachodzą także u osób 
aktywnych fizycznie, ale dziś nie budzi już wąt-
pliwości, że brak aktywności i  siedzący tryb 
życia są czynnikami nasilającymi te zmiany. 
Brak regularnych skurczy powoduje zmniej-
szoną biosyntezę białek mięśni. Z kolei aktyw-
ność ruchowa wpływa korzystnie na całkowitą 
masę mięśni, nie tylko poprzez spowolnienie 
zaniku włókien mięśniowych (atrofia), ale tak-
że – poprzez przerost pozostałych (hipertro-
fia). Procesy metaboliczne w obrębie mięśni są 
regulowane między innymi przez witaminę D3. 
Rzeczywiście wykazano, że jej niedobór jest po-
wiązany z przyspieszoną utratą masy mięśnio-
wej. To samo dotyczy nieodpowiedniej podaży 
białka w diecie. Dieta i ruch mają zatem niekwe-
stionowane znaczenie dla tempa starzenia się 
układu mięśniowego.

Zmiany wynikające z  upływu czasu dotyczą 
wszystkich układów i  narządów. Szczególne 
zainteresowanie budzi tu nasz mózg. W  pro-
cesie starzenia dochodzi do charakterystycz-
nych zmian w procesach poznawczych - odbiór, 
zrozumienie i przetworzenie informacji ulegają 

spowolnieniu, co pociąga za sobą pogorszenie 
pamięci, przede wszystkim krótkotrwałej. Gorzej 
więc pamiętamy szczegóły tego, co zdarzyło się 
wczoraj czy przedwczoraj niż dawno temu. Nigdy 
jednak wyraźne czy narastające szybko w cza-
sie zaburzenia pamięci nie wynikają z samego 
procesu starzenia. Tego typu problemy zawsze 
wymagają konsultacji, wskazują bowiem na 
możliwość istnienia procesu chorobowego.

Badania CFAS (Cognitive Function and Aging 
Study), prowadzone w  Wielkiej Brytanii, po-

w latach 2008-2012. Tymi ostatnimi badania-
mi objęto reprezentatywną grupę mieszkańców 
naszego kraju, stąd wyniki badań PolSenior 
można odnosić do wszystkich starszych Pola-
ków. Według tego porównania odsetek osób de-
klarujących ograniczenie sprawności fizycznej 
zmalał dwukrotnie. Uważa się, że nastąpiło to 
nie tylko dzięki rozwojowi opieki medycznej, ale 
także poprzez wzrost świadomości zdrowotnej 
Polaków oraz zmianę form spędzania wolnego 
czasu, w tym większą aktywność fizyczną. Nie-
mniej jednak aktywność fizyczna naszych ro-
daków nadal jest wyraźnie gorsza niż obywateli 
wielu innych krajów Unii Europejskiej – według 
danych Eurobarometr z 2014 roku brak jakiej-
kolwiek aktywności deklarował co drugi Polak.

Przedstawione dane pokazują, że korzystne 
modyfikacje procesu starzenia są możliwe oraz 
pożądane. Jednym z  koniecznych kierunków 
działań jest więc upowszechnienie świado-
mości, że w  kontekście własnej starości wiele 
do zrobienia ma każdy sam. Skoro parametry 
korzystnie wpływające na proces starzenia 
(a przynajmniej niektóre z nich) są znane, nie-
zbędna jest edukacja do starości – po to aby 
przyspieszyć wcielanie w życie dobrych rozwią-
zań. Wszystkim nam należy życzyć motywacji 
do wprowadzania działań prozdrowotnych oraz 
determinacji w ich utrzymywaniu. Reszty doko-
na upływający czas…

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

NA SWOJĄ (DOBRĄ) 
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W kontekście 
własnej starości 
wiele do 
zrobienia ma 
każdy sam
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AMD - SCHORZENIE ZWIĄZANE Z WIEKIEM 
w  Stanach Zjednoczonych wykazały, iż szcze-
gólnie dla naszej strefy niedobór witaminy D 
i  innych mikroelementów sprzyja rozwojowi 
wielokrotnie częściej AMD. O  to trzeba dbać 
wcześnie. Jest jeszcze metoda oczyszczania 
siatkówki, w pewnym wieku. Twórca tej metody 
postawił tezę, że w pewnym wieku profilaktycz-
nie żeby sobie tą siatkówkę oczyścić ze złogów, 
które sprzyjają rozwojowi AMD. Oczywiście, jest 
to bardzo śmiała hipoteza, to dopiero wcho-
dzi nie ma na to pełnej zgodności bo to jednak 

jest pewna ingerencja w strukturę tkanek oka. 
Ważne są również badania. Badajmy się przy-
najmniej raz do roku i bądźmy świadomi zagro-
żenia. Konsultujmy się z lekarzem odpowiedniej 
specjalności (zwróćmy się do retinologa). Rób-
my badania genetyczne. Z tego badania dowie-
my się czy mamy zagrożenie czy nie. Mając te 
40 lat czy nawet mniej miejmy świadomość na 
temat możliwości zachorowania i  dopasujmy 
swój tryb życia, odżywania tak, aby mając 80 lat 
jeszcze dobrze widzieć. 

Jakie są możliwości terapeutyczne dla pa-
cjentów z AMD?

Możliwości terapeutyczne dla suchej posta-
ci AMD są bardzo ograniczone. Dostępna jest 
suplementacja, ale bardzo ważne, aby wybory 
konkretnych produktów przez pacjentów były 
poparte badaniami i  aby decydować się na 
bezpieczne produkty. W przypadku rozwinięcia 

rozmawia PATRYCJA lewandowska
środowiskowe. Wśród nich najbardziej niebez-
pieczne z  punktu widzenia zachorowania na 
AMD są palenie papierosów, niewłaściwe od-
żywianie, czynniki związane z  predyspozycją 
własną najczęściej z  jasnymi, niebieskimi tę-
czówkami. Również osoby pracujące w  dużym 
nasłonecznieniu, tudzież na wysokościach są 
w wyższej grupie ryzyka. Naturalnie nasza biała 
rasa jest stosunkowo najbardziej narażona na 

to schorzenie. Wysokie ryzyko zachorowania 
generują także choroby ogólno-ustrojowe, ale 
i  styl naszego życia. To jak się odżywiamy, jak 
radzimy sobie ze stresem, czy jesteśmy ak-
tywni fizycznie ma ogromny wpływ na ryzyko 
powstania chorób, takich jak nadciśnienie, cu-
krzyca,   które też częściowo sprzyjają rozwo-
jowi AMD. Więc definicja populacji obarczonej 
wysokim ryzykiem zachorowania na AMD jest 
złożona. Zatem w przypadku AMD wracamy do 
koncepcji: choruje nie oko, choruje cały orga-
nizm, a w oku to się uwypukla. 

Czy można zapobiec AMD?

Tak. Po pierwsze istotna jest świadomość, czy 
w rodzinie mamy kogoś obciążonego AMD. Już 
od młodych lat powinniśmy dbać o dietę (ogra-
niczyć nadmiar tłuszczów, węglowodanów). 
Natomiast jeżeli mamy to w  genach nie unik-
niemy zachorowania. Natomiast powinniśmy 
dążyć do tego, aby wystąpiło to jak najpóźniej. 
Co innego jak choroba wystąpi w wieku 50-60 
lat, a co innego jak przy 80tce. I oby wystąpiła 
w postaci łagodnej. Musimy dbać o tzw. zrów-
noważony bilans organizmu. Ostatnie prace 

gorszej postaci, wysiękowej istnieje  możliwość 
zahamowania w  postaci podawania pewnych 
preparatów do wnętrza oka. Takich substancji, 
które niestety trzeba stosować do końca życia. 
To jest skuteczne gdzieś w granicach 70-80%. 
I taka opcja terapeutyczna jest w stanie zatrzy-
mać albo zahamować postać choroby. 

Na rynku dostępne są coraz to nowocześniej-
sze preparaty stworzone z myślą o pacjentach 
z  suchą postacią AMD. Czym się wyróżniają 
oraz w jakim stopniu mogą okazać się pomoc-
ne dla chorych?

Uczciwe suplementy, czyli takie, które speł-
niają wszystkie kryteria zgodne z  wytycznymi 
badań wieloośrodkowymi zagranicznymi mogą 
przynieść rezultat. Mają wpływ na poziom od-
żywienia plamki. Jednak oprócz suplementacji 
nie możemy zapominać o najważniejszym czyli 
prawidłowym, zbilansowanym odżywianiu, któ-
re dostarcza odpowiednie składniki do naszego 
organizmu.

Co to jest luteina, zeaksantyna i  jaki mają 
wpływ na poziom prawidłowego widzenia?

To są barwniki plamkowe, dokładniej barwnik 
pochodny witaminy A. Barwnik, który powoduje, 
że znajdujące się tam bardzo precyzyjne ko-
mórki czopkowe doskonale w  tym środowisku 
się czują i  odpowiednio działają. Są dostępne 
badania, w których wpływ zeaksantyny i luteiny 
jest udokumentowany, natomiast w suplemen-
tach musi być luteina i zeaksantyna w stosunku 
5:1, powinny być jeszcze odpowiednie mikro-
elementy choćby witamina D. Luteina musi 
współdziałać ze wszystkim łącznie z  kwasami 
nienasyconymi omega 3 i 6. To na czym musi-
my się skupić to medycyna nie z punktu widze-
nia już leczenia skutków, a  profilaktyczna, za-
pobiegawcza, opóźniająca rozwój tej choroby. 
Medycyna XXI wieku powinna pójść w kierunku 
profilaktyki, aby nie dopuścić do tak strasznych 
chorób jak AMD.

Co to jest AMD (ang. Age-related Macular De-
generation) i  jakie objawy towarzyszą temu 
schorzeniu?

AMD jest to zwyrodnieniową chorobą central-
nej części siatkówki związaną z  wiekiem, o  do 
tej pory nieznanej etiologii. Choroba ta atakuje 
zarówno osoby po 45 r.ż. Czyli jeszcze w pełni 
aktywne lecz dojrzałe osoby, aczkolwiek naj-
częściej dotyczy osób po 60. 70. r.ż., a  nawet 
późniejszym roku życia. Jest to choroba postę-
pująca, występuje w dwóch postaciach:  gwał-
townej mokrej, wilgotnej, która może dosłownie 
w  ciągu tygodni doprowadzić do tzw. prawnej 
ślepoty, czyli sytuacji, w  której pacjent samo-
dzielnie nie jest w stanie funkcjonować. Druga 
postać łagodniejsza sucha, która toczy się la-
tami, ale może również doprowadzić do poważ-
nego uszkodzenia wzroku, albo nawet przejść 
w postać wysiękową. 

Jak częste jest AMD i kto jest najbardziej obar-
czony ryzykiem zachorowania?

Prawdopodobieństwo występowania AMD 
wzrasta z  wiekiem. Według różnych badań 
światowych, populacyjnych, szczególnie wy-
konywanych w  krajach zachodnich u  osób po 
80.r.ż.  ponad 40% już choruje na to schorzenie. 
To dużo. A przecież społeczeństwo nam się sta-
rzeje. Natomiast u osób po 40. r.ż. współczyn-
nik jest poniżej 1%, ale później znowu wzrasta. 
Niestety częściej chorują kobiety. Sądzi się, że 
ma to związek z  okresem zmian hormonal-
nych, a również dlatego, że czynnik genetyczny 
jest u  kobiet bardziej uwidoczniony. Jeśli ktoś 
choruje w rodzinie szczególnie po linii żeńskiej 
to można powiedzieć, prawdopodobieństwo, 
że zachoruje ja, moje dzieci, moje rodzeństwo 
jest bardzo duże. Jest to czynnik genetyczny. 
Oprócz genetyki wpływ mają również czynniki 

O ryzyku AMD oraz dostępnych terapiach rozmawiamy z Prof. dr hab.n.med. Andrzejem Stankiewiczem ze Stowarzyszenia 
Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD Kierownikiem Kliniki Okulistycznej „Mavit” oraz „Kliniki Oka”.

Ryzyko 
występowania 
AMD wzrasta 
z wiekiem
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Chorobami 
nerek 
zagrożony 
jest co trzeci 
Polak

W tej chwili w Polsce dializowanych w różnych 
formach jest 20  000 osób. 780 osób dializą 
otrzewnową i 10 000 osób, które żyją z przesz-
czepioną nerką. W  sumie jest to 30  000 osób 
w całej Polsce. Dializa otrzewnowa i hemodia-
liza to zastępowanie czynności nerek przez 
wypłukiwanie tego, co nasz organizm wyprodu-
kował z tego co zjedliśmy. Bardzo ważna funk-
cja, ale jeżeli musi być ona wykonana w krótkim 
czasie, w  ciągu 4h zamiast 48h czyli 12 razy 
szybciej to dla organizmu jest to ogromny wysi-
łek. Dializa otrzewnowa jest dobrym, wygodnym 
rozwiązaniem, jednak wymaga sprawności lub 
pewnego zaplecza rodzinnego. Przy tej meto-
dzie nie trzeba jeździć do szpitala, można pod-
łączyć maszynę na noc, wówczas płucze ona 
otrzewną w nocy i właściwie cały dzień człowiek 
funkcjonuję zupełnie normalnie. Poza tym sam 
zabieg wykonywany jest nieco łagodniejszy, bo 
trwa 24h a nie 4h na 48h. Dializy otrzewnowe 
są dobrym rozwiązaniem dla dzieci i  dla osób 
starszych, gdyż seniorzy mają mniejszy  kata-
bolizm. Z  pewnością zapewnia to dużą mobil-
ność i możliwość uczestniczenia w normlanym 
życiu rodzinnym i społecznym.

Dializa otrzewnowa wydaje się mniej znaną 
metodą leczenia nerkozastępczego. Czy roz-
poczynanie dializoterapii od dializy otrzewno-
wej może być dla pacjenta korzystne?

Z całą pewnością jest korzystne, o ile pacjent do 
tej metody się nadaje. Nie każdy pacjent może 
mieć wykonaną dializę otrzewnową. To są dwie 
różne metody terapeutyczne, ale równoważ-
ne. A  wybór odpowiedniej musi być całkowicie 
dopasowany do pacjenta. Niektóre osoby mu-
szą mieć dializę otrzewnową, bo ich żyły są tak 
zniszczone przez kontakt z  medycyną, że nie 
ma gdzie wytworzyć dostępu naczyniowego, 
co uniemożliwia hemodializy. Inni dla odmia-
ny chętnie by dializowali się otrzewnowo, ale 
przeszli operację brzuszne powikłane i nieste-
ty pomimo, iż są sprawni nie mogą mieć dia-
liz otrzewnowych. Dializa otrzewnowa wymaga 

czynnego uczestnictwa albo osoby towarzyszą-
cej. Hemodializa jest metodą bierną, w  więk-
szości przypadków pacjent przyjeżdża i  ktoś 
go podłącza do maszyny (choć bywają tacy, 
którzy chcą to robić sami, ale są to wyjątki). 
Natomiast zwykle pacjent ma bierny stosunek. 
Przychodzi, ma wykonywany zabieg i wraca do 
domu. W dializie otrzewnowej pacjent lub ktoś 
z rodziny, opiekunów musi wykonać ten zabieg 
sam. Niestety nie mamy takiej instytucji jak pie-
lęgniarki  asystujące w dializie otrzewnowej. Na 
dzień dzisiejszy na całym świcie dominuje he-
modializa jako ta metoda, która służy najwięk-
szej liczbie pacjentów. 

Jakie korzyści mogą wiązać się ze stosowa-
niem dializy otrzewnowej u  osób starszych 
z niewydolnymi nerkami?

Pacjent nie jest wyrywany ze środowiska do-
mowego, co jest ogromną zaletą. Duża część 
starszych pacjentów z  niewydolnością nerek 
ma też niewydolność serca. Te dwie choroby, 
nerek oraz serca zwykle współistnieją, także 
gdy ktoś ma niewydolność nerek i  serca to ta 
łagodna metoda usuwania metabolitów i nad-
miaru elektrolitów jednak ma swoje ogromnie 
przełożenie na jakość życia pacjenta. Taki pa-
cjent może brać udział w  normalnym życiu 
społecznym. Nie musi sobie rezerwować trzech 
poranków, popołudni czy wieczorów w tygodniu 
zawsze w tych samych porach. To zupełnie inna 
jakość życia, aczkolwiek wymagająca samo-
dzielności, większej współpracy. Ośrodki po-
winny dysponować i  oferować, obie te metody 
pacjentowi, i  to pacjent powinien zdecydować, 
która metoda jest dla niego lepsza. 

Pracujemy nad poprawą funkcjonowania syste-
mu, jako środowisko nefrologiczne. Współpra-
cujemy bardzo ściśle z Ministerstwem Zdrowia, 
gdyż zależy nam na tym, aby pacjenci mogli być 
leczeni najbardziej optymalną dla nich metodą. 
Przy tym, aby nie było to zbyt obciążające dla 
systemu.

Na nerki choruje przewlekle około 4,5 mln Po-
laków. To 12% społeczeństwa. Dane wskazują, 
iż zachorowalność jest wysoka, tymczasem 
choroby nerek wciąż wykrywane są bardzo 
późno. Z czego to wynika i kto jest na nie naj-
bardziej narażony?

Chorobami nerek zagrożony jest co trzeci Po-
lak. W  grupie ryzyka są osoby chore na cu-
krzycę, nadciśnienie tętnicze oraz ich kolejne 
pokolenia, gdyż ryzyko to często dziedziczmy. 
Istnieje zatem pewna podatność genetyczna, 
aczkolwiek nie bezwzględna, zależna od wielu 
czynników, w  tym szczególnie od otyłości, cu-
krzycy oraz nadciśnienia tętniczego. Wszystkie 
trzy czynniki są ze sobą bardzo skorelowane, 
przy czym otyłość jest niezwykle istotna. Do-
datkowym czynnikiem jest palenie papierosów. 
To właśnie główni promotorzy przyszłej choro-
by nerek, choroby niezwykle groźnej w  swoich 
skutkach. Dlaczego nie wykrywamy chorób ne-
rek? Bo nerki nie bolą,  nie dają żadnych obja-
wów, aż do takiego momentu, kiedy jest już za 
późno na ich ratunek, gdyż są całkowicie znisz-
czone przez powoli toczący się proces choro-
bowy. Choroba ta jest długotrwała, trwa 20,30 
lat, postępując szybciej lub wolniej. Rozwija 
się, ale objawy rozpoczynają się zwykle późno, 
u  osób powyżej 60 r.ż., stąd jest to choroba 
charakterystyczna dla ludzi starszych. 

Wiek > 65 roku życia predysponuje do wielu 
schorzeń związanych z bólem: miażdżyca, cho-
roba zwyrodnieniowa stawów, skutki osteopo-
rozy, nowotwory, neuropatie (np. cukrzycowa) 
czy neuralgia po półpaścu. Ból przewlekły wy-
stępuje często u ludzi starszych a chorobowość 
wynosi od 25-76%, częściej u osób przebywają-
cych w domach opieki społecznej. 

Na nasilenie doznań bólowych u osób w wieku 
podeszłym wpływają czynniki psychospołecz-
ne. Ból może usprawiedliwiać (wobec siebie 
i  innych osób) często znaczne upośledzenie 
fizyczne, zmuszające do szukania pomocy. Za-
chowania bólowe mogą sprzyjać poszukiwaniu 
odruchów miłości i zainteresowania ludzi z naj-
bliższego otoczenia. Objawy depresji występują 
częściej  w tej populacji a wzajemna zależność 
zespołów depresyjnych  i  bólu przewlekłego, 
działa na zasadzie błędnego koła. Depresję po-
głębiają czynniki takie jak: bezsenność, utrata 
apetytu, obniżenie sprawności fizycznej i  sa-
mowystarczalności. Cierpienie jest bardziej 
dotkliwe, jeżeli rodzina,  służba zdrowia i przed-
stawiciele opieki społecznej przestają intereso-
wać się ich losem.

Wielokierunkowa kliniczna ocena bólu powinna 
obejmować: identyfikację wszystkich schorzeń 
i  patologii fizycznych, ocenę funkcji fizycznej 
(funkcjonalności), ocenę psychologiczną (na-
strój, stosunki międzyludzkie, unikanie aktyw-
ności związanej z  bólem), funkcjonalne skutki 
bólu i  jego wpływ na realizację zaleceń tera-
peutycznych, ocenę jakościową i ilościową bólu, 
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Badania pokazują, że po 40 
roku życia efektywność pracy 
nerek zmniejsza się o około 
10% z każdą kolejną dekadą. 
Tym samym wzrasta prawdopo-
dobieństwo wystąpienia prze-
wlekłej choroby nerek. 

NERKI - CICHY ZABÓJCA

Ból przewlekły u ludzi starszych

Prof. dr hab. med. Ryszard Gellert 
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Nefrologii 
Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych

Prof. dr hab. Jan Dobrogowski 
Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Gdy nerki przestają działać poprawnie ko-
nieczne jest zastąpienie ich czynności. 
Jakie terapie zastępujące pracę nerek istnieją 
i czym się charakteryzują?

Rodzajów tej terapii jest bardzo wiele. Można 
je podzielić na 3 zasadnicze grupy: hemodiali-
za, dializa otrzewnowa i  przeszczepienie ner-
ki. W  tej kolejności jeśli chodzi o  liczebność. 

wpływ bólu i innych czynników na jakość życia.

Ból jest jednak niedostatecznie rozpoznawany 
i leczony szczególnie u chorych z demencją i in-
nymi zaburzeniami poznawczymi.

W strategii leczenia bólu u osób w wieku pode-
szłym wskazane jest postępowanie wielokie-
runkowe, z  uwzględnieniem nie tylko leczenia 
farmakologicznego, lecz także programów re-
habilitacyjnych, terapii poznawczej, behawio-
ralnej czy technik wspomagających, w celu po-
prawy jakości życia.

Na zastosowanie skutecznej farmakoterapii 
bólu wpływa szereg czynników: wielu innych 
stosowanych leków, leczenie schorzeń współ-
istniejących, konieczność zmniejszenia dawek, 
zmienione wchłanianie i  metabolizm leków.
Bardzo ważne znaczenie mają zastosowane 
metody terapii fizykalnej: bierne i czynne.  
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Skąd się bierze przewlekły ból u ludzi 
starszych? Jak dużej liczby osób on 
dotyczy oraz jakie są zalecane me-
tody terapeutyczne w walce z bólem 
- na ten temat wypowiada się 
Prof. dr hab. Jan Dobrogowski.

Dolegliwości dotyczą częściej

25%-76%

45-55 lat

83%-93%

chorobowość

w wieku

częściej u kobiet

W domach opieki  
długoterminowej 
od 83-93%

częstość ich 
występowania
zmniejsza się wraz 
z wiekiem

najczęściej występują:
bóle głowy
bóle jamy brzusznej
bóle klatki piersiowej
bóle twarzy

okolicy stawów    50%
dolnego odcinka kręgosłupa    48%

kończyn dolnych    42%
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Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski 
Kierownik Kliniki Geriatrii Narodowego Instytutu 
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 
im. Prof. Dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie
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SPOSÓB NA SPRAWNE STAWY 
Na temat dolegliwości stawów,  wpływu stylu życia na ich kondycję oraz tego, co możemy zrobić, 
aby cieszyć się ich sprawnością jak najdłużej rozmawiamy z Prof. dr hab. n. med. Tomaszem Targowskim.

chomości w  zajętych procesem chorobowym 
stawach. Oczywiście u  osób z  istotnymi czyn-
nikami ryzyka choroby zwyrodnieniowej (tj. oty-
łych lub podejmujących w  sposób nieumiejęt-
ny, bez należytego przygotowania, aktywność 
fizyczną) prawdopodobieństwo wystąpienia  
objawów w  młodszym przedziale wiekowym 
istotnie wzrasta.

Dlaczego tak istotne jest utrzymywanie 
sprawności chrząstki stawowej? 

Zużycie chrząstki stawowej to naturalny proces, 
który może postępować szybciej w wyniku po-
wtarzających się przeciążeń czy też mikroura-
zów. Stąd też problemy ze stawami częściej do-
tyczą osób z nadwagą lub otyłością oraz osób 
wyczynowo uprawiających sport. W  chorobie 
zwyrodnieniowej chrząstka stawowa ulega 
stopniowej, postępującej degeneracji. Przyczy-
nia się to do ścierania powierzchni stawowych.  
W efekcie powoduje to  wystąpienie dolegliwo-
ści bólowych w obrębie zajętych procesem cho-
robowym stawów. Ból może promieniować  do 
okolicznych tkanek czy też  sąsiednich  stawów. 
Na przykład w  chorobie zwyrodnieniowej sta-
wów biodrowych typowy objaw stanowi odczu-
wanie bólu w okolicy stawów kolanowych. 

Co z trybem życia, ma on niebagatelny wpływ 
na nasze zdrowie, w jaki sposób możemy po-
móc sobie myśląc o stawach?

podczas codziennego życia i  funkcjonowania 
to jest stawów kręgosłupa, stawów kolanowych 
oraz biodrowych. Szacuje się iż choroba zwy-
rodnieniowa stawów dotyczy ponad 50% osób 
po 40-tym roku życia, zaś u 10-20% z nich pro-
wadzi do istotnego ograniczenia sprawności.

Które stawy są najbardziej narażone na ten 
problem? 

Choroba zwyrodnieniowa dotyczyć może 
wszystkich stawów jednakże najbardziej nara-
żone na jej wystąpienie są stawy podlegające 
największym obciążeniom podczas codzien-
nego życia i  funkcjonowania, czyli na przykład 
stawy kręgosłupa, stawy kolanowe czy też sta-
wy biodrowe.

W  jakim wieku zaczynamy odczuwać dolegli-
wości związane ze stawami? Z  czym jest to 
związane?

Objawy choroby zwyrodnieniowej ujawniają się 
najczęściej w wieku 40-60 lat. Wynika to z faktu 
iż istotą choroby jest przewlekłe, postępujące 
uszkodzenie chrząstki stawowej. Proces ten 
przebiega powoli i jest rozłożony w czasie. Po-
wstające pierwotnie mikrouszkodzenia nie  po-
wodują dolegliwości. Dopiero ich nawarstwienie 
się, którego  wynikiem jest istotne uszkodzenie 
chrząstki stawowej , prowadzi do wystąpienia 
dolegliwości bólowych oraz ograniczenia ru-

Jednym z  głównych czynników ryzyka wystą-
pienia choroby zwyrodnieniowej stawów jest 
nadwaga lub też otyłość. Poprzez nadmierne 
obciążenie szkieletu, w  tym stawów biodro-
wych i kolanowych, nadwaga prowadzi do przy-
spieszonego uszkodzenie chrząstki stawowej 
w  wyniku jej przeciążenia. Tym samym osoby 
chcące zadbać o  zdrowe stawy powinny prze-
strzegać szeroko pojętych zasad zdrowego ży-
wienia oraz podejmować regularną, umiarkowaną 
aktywność fizyczną, to jest 20-30 minut 
ogólnorozwojowych ćwiczeń fizycznych (po-
przedzonych rozgrzewką) dzienne wykonywa-
nych 5-7 razy w tygodniu.  Pomoże to zadbać 
nie tylko o  zdrowe stawy, ale również w  spo-
sób istotny przyczyni się do poprawy ogólnej 
kondycji psychofizycznej oraz zmniejszy ryzyko 
wystąpienia poważnych schorzeń cywilizacyj-
nych takich jak cukrzyca typu 2 czy nadciśnie-
nie tętnicze.  Nie bez znaczenia dla poprawy 
funkcjonowania naszych stawów pozostaje 
również odpowiednia suplementacja. Warto 
wybrać tę zawierająca naturalne składniki. 
Ponadto istotną kwestię stanowi ergonomia 
pracy oraz należyte przygotowanie, tak teo-
retyczne jak i  praktyczne, do podejmowanej 
w ramach hobby aktywności sportowej. Nieod-
powiednie przygotowanie do takiej aktywno-
ści (np. poprzez zły dobór obuwia biegowego,  
nieznajomość prawidłowej techniki zjazdu 
na nartach czy też niepoprawne korzystanie 
z  popularnych pośród osób starszych kijków 
do Nordic Walking) prowadzić może do po-
wtarzającego się nadmiernego przeciążenia 
stawów a  niekiedy nawet do ich powa- 
żnych urazów, w tym skręceń czy złamań. Stąd 
też przed rozpoczęciem wybranej aktywności 
fizycznej rozsądnym jest zasięgnięcie pora-
dy instruktora zaś w  przypadku już istniejącej 
choroby stawów specjalisty z zakresu rehabili-
tacji lub traumatologii.  

Dolegliwości związane ze stawami i  ich ru-
chomością są dość powszechne. Jakie są ich 
główne przyczyny? 

Bóle stawów możemy podzielić na te o podło-
żu zapalnym w przebiegu schorzeń układowych 
takich jak na przykład reumatoidalne zapalenie 
stawów czy łuszczycowe zapalenie stawów oraz 
te powstałe w wyniku ostrych lub przewlekłych 
uszkodzeń mechanicznych. U osób wieku pode-
szłym najczęstszą przyczynę dolegliwości bólo-
wych stawów stanowi choroba zwyrodnieniowa. 
W  większości przypadków choroba ta dotyczy 
stawów narażonych na największe obciążenia 

Szacuje się, iż choroba zwyrodnieniowa
stawów dotyczy ponad 50% osób
po 40-tym roku życia.

http://www.litozin.com.pl/
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Jakkolwiek by o  tym nie mówić, starość nie 
kojarzy się dobrze. Wierzy Pani w to, że starość 
może być radosna? 

Oczywiście, może być radosna. Wydaję mi się, że 
na pogodną starość trzeba sobie zasłużyć. Dla 
mnie pogodna starość jest związana z tym, że 
mam rodzinę, dzieci i wnuki.  To, że nasza sta-
rość jest spokojna związane jest także z tym, że 
nie ma jakiś poważnych chorób w domu czy też 
nieszczęść, które się mogą przytrafić w  życiu. 
Niestety nie zawsze wszystko idzie jak z płatka. 
Myślę, że najbardziej przykra jest samotność na 
stare lata. I tego przede wszystkim my seniorzy 
powinniśmy unikać. Powinniśmy garnąć się do 
ludzi, czerpać z nich, ale też i dawać od siebie. 
Także jeżeli dajesz to i otrzymasz z powrotem. 
Trzeba do tego umiejętnie i trochę filozoficznie 
podejść. Nie zaprzestawać kształcenia, warto 
uczęszczać na Uniwersytety Trzeciego Wieku, 
ponieważ jest to kontakt z ludźmi i to mądrymi 
ludźmi. Kontakt z innymi ludźmi to zawsze do-
bra odmiana. Daje nam inne spojrzenie na rze-
czy, które nie raz wydawałby nam się, że są nie 
do przebycia -a tu ktoś zaraz rzuci nam dobrą 
myśl? - Dlaczego nie. Starajmy się nie zaczy-
nać dnia od „nie”.  

Serialowa bohaterka Maria dba zarówno 
o  swoje zdrowie jaki i  o  serialowego męża 
Włodka. Jak na co dzień robi to Bożena Dykiel?

Jestem aktywna w domu. Od 40 paru lat : piorę 
sama, krochmalę pościel, prasuję, gotuję w za-
sadzie większość rzeczy robię sama. Lubię go-
tować, szczególnie jak mam czas i  nie muszę 
się śpieszyć z nauką roli na następy dzień. 

Jeśli coś sobie postanowię to staram się to 
zrealizować.  Obiecałam sobie dobrych parę lat 
temu, że nie będę się wstydziła założyć bikini – 
i nie wstydzę, ponieważ moja figura jest ok jak 
na moje lata. Rzecz nie polega na tym, ażeby 
uczęszczać na siłownie czy fitness. Oczywi-
ście, są pomocne, ponieważ tam nauczymy 
się jak pracować nad pewnymi partiami cia-
ła, które u  kobiet siadają wcześniej. Ludziom 
na tzw. starość potrzebne jest wyciąganie się 
i  rozciąganie. Każdy dzień możemy zacząć od 
wyciągania się nawet na łóżku. To wcale nie są 
żadne wymyślne ćwiczenia. Wystarczy zajrzeć 
do jakiejś książki czy popytać się znajomych czy 
też raz zafundować sobie wizytę na fitnessie, 
żeby po prostu wiedzieć co należy zrobić, żeby 
utrzymać brzuch w dobrej formie, żeby dobrze 
pracowały bicepsy, tricepsy czyli nasze ręce. 
Pamiętajmy, że ręce często zdradzają wiek 

pomimo wielu zastosowanych teraz modnych 
zabiegów. Dlatego trzeba nad nimi pracować. 

Mam zwyrodnieniową chorobę stawów, nie-
stety za późno zauważoną, natomiast pracuję 
nad tym ćwicząc, aby choroba nie posuwała się 
do przodu. Trzeba tylko chcieć i być systema-
tycznym, a w starszym wieku systematyczność 
jest bardzo prostą rzeczą ponieważ normalnie 
ludzie będący na emeryturze nie są aż tak zaję-
ci. Ja nie lubię ćwiczyć popołudniu czy wieczo-
rem bo jestem już zmęczona. Rano zjem jogurt 
naturalny z  owocami, wypije zieloną herbatę, 
pokręcę się trochę po domu, nastawię pranie 
i wtedy zaczynam ćwiczenia. Jeżeli  jest brzyd-
ka pogoda w  ogóle nie wychodzę na dwór po 
prostu bardzo szybko 15min chodzę po domu, 
trzymając ręce tak żeby nie zwisały, a uczestni-
czyły w marszu. Można ten marsz zrobić w miej-
scu. Wtedy po prostu uruchamiany metabolizm. 
Następnie rozkładam mate i ćwiczę godzinę. Po 
ćwiczeniach zrobię jeszcze jakaś drobną rzecz 
i dopiero zbieram się do normalnego śniadania.

Podstawą jest aktywność fizyczna i racjonalne 
odżywianie.

Gotowanie to Pani pasja. Co najczęściej ląduje 
u Pani na talerzu? 

Razem z mężem mamy takie przyzwyczajenie, 
że okrągły rok jemy zieloną  sałatę z  różnymi 
dodatkami z  pomidorem, ogórkiem, papryką, 
szczypiorkiem z tym co mamy w domu. Często 

robię sałatę z odrobiną oliwy, cytryny, z sosem 
własnej roboty. Uwielbiam to, bo jeśli zaczyna-
my obiad od sałaty to oczywiście o wiele mniej 
jemy na drugie danie, a  sałatą można się też 
najeść. Do sałat jak i  do innych potraw czę-
sto prażę orzechy na suchej patelni. Smakują 
świetnie, ale nie należy zjadać całej misecz-
ki. Bardzo dobre dla nas seniorów są rodzime 
orzechy włoskie, laskowe właściwe każde, po-
nieważ zawierają bardzo dużo witamin i energii, 
którą nam sprzedają. 

Uwielbiam ryby, kupuję również mięso, ale takie, 
które pozwala mi uzupełnić kolagen w  moich 
kościach. Jem wszystko co jest z klejem: ogon 
wołowy, pręga wołowa, gicz cielęca, a jeżeli ro-
bię mielone to nie robię tylko z chudego mięsa 
tylko biorę biodrówkę, która ma tez dużo kleju. 
U nas w domu jemy bardzo dużo kaszy, przeróż-
nej. Jest ona niezwykle zdrowa, można ją przy-
gotować zarówno na słodko jak i  na pikantnie 
oraz na słono jak kto chce oczywiście w zależ-
ności od tego co kaszy towarzyszy. 

Jak powinna wyglądać dieta seniora? Z czego 
należy zrezygnować, a  co warto wprowadzić 
do codziennej diety?

Przede wszystkim dieta seniora nie powinna 
być nudna. Jedzmy częściej, a mniej. Z pewno-
ścią nie należy się ograniczać. Masz ochotę na 
czekoladę, dobrze zjedz kawałek, ale nie całą 
tabliczkę. Warto zrezygnować z  tzw. głupich 
słodyczy pełnych śmietan i kremów. We wszyst-

RECEPTA NA 
MŁODOŚĆ? 

kim musi być umiar również w diecie. Poza tym 
jedzmy wszystko, nie odrzucajmy niczego. 
Ostatnio usłyszałam „Oj ziemniaka to na pewno 
nie jem” - Ty głuptasie, ziemniak ma dużo po-
tasu, jest zdrowy. Ugotuj go ze skórką i potem 
obierz go i dodaj trochę masła i kopru. 

Polecam picie gorącej wody z kawałkami imbiru 
i cytryny zarówno w okresie letnim jak i zimo-
wym. Działa to świetnie na przemianę mate-
rii jak również na przewód pokarmowy wręcz 
wspaniale oczyszcza organizm. Jedzmy ryby, 
które są bogate w  kwasy omega 3. Można je 
przyrządzić na różne sposoby. Razem z  mę-
żem lubimy dorsza,  gotuję go na parze, wcze-
śniej odrobinę solę i zawijam w folię wcześniej 
posmarowanym olejem rzepakowym i  dodaje 
zmiażdżony czosnek. Często towarzyszą dor-
szowi warzywa również zrobione na parze bro-
kuł, kalafior czy marchewka. 

Używajmy różnych przypraw czosnku, cebuli 
czy też chili, dodane do zupy potrafią zmienić 
smak nawet „zwykłej” zupy na egzotyczną. Nie 
bójmy się eksperymentować. To są rzeczy tanie, 
a zdrowe. 

Pijmy duże ilości wody.  Jedzmy masło, nasze 
oczy go bardzo potrzebują i  pamiętajmy, że 
w naturalnym tłuszczu rozpuszcza się większa 
ilość witamin np. witamina A. Rekomenduję ole-
je, ale nie do smażenia, a na surowo np. do róż-
nego rodzaju sałatek, a jesienią warto zamrozić 
natkę pietruszki i koperek. 

Jest Pani w  doskonałej formie, tryska Pani 
energią. Jaka jest recepta na zachowanie tak 
świetnej formy? Jaki rodzaj aktywności fi-
zycznej rekomendowała by Pani seniorom? 

Spacery, spacery i  jeszcze raz spacery. Wyjdź-
my z dzieckiem, wnuczkiem na spacer,  przecież 
dzieci lubią towarzystwo tak jak i  ludzie starsi. 
Szukajmy pretekstu, żeby wyjść z  domu, czy-
tajmy na przykład w parku jeśli jest dobra po-
goda. Rozciągajmy się,  schylajmy się, polecam 
jak najwięcej ruchu. Ja zaczęłam regularnie 
ćwiczyć mając 60 lat. Stwierdziłam wówczas – 
kostium jednoczęściowy jest zdecydowanie dla 
starszych kobiet, nie dla mnie. Właściwie wszel-
kie ćwiczenia należy zaczynać tak, żeby nasze 
ciało na tym nie ucierpiało, a było zadowolone.  
Ja nie zaczynałam od 300 brzuszków, zaczyna-
łam od 50, a  później sobie zwiększałam ilość. 
Pamiętajmy podstawą dobrej formy jest ruch 
i rozwaga w jedzeniu.  

Buziaki dla wszystkich seniorów! Nie dajmy się 
zepchnąć na boczny tor, ponieważ my seniorzy 
bardzo wiele wiemy i umiemy. Od nas wielu rze-
czy przydatnych w życiu można się nauczyć. 

Buziaki dla wszystkich seniorów! 
Nie dajmy się zepchnąć na boczny 
tor, ponieważ my seniorzy bardzo 
wiele wiemy i umiemy. Od nas wielu 
rzeczy przydatnych w życiu można 
się nauczyć.

Serialowa bohaterka Maria dba zarówno o swoje zdrowie 
jaki i o serialowego męża Włodka. Jak na co dzień robi 
to Bożena Dykiel? Rozmawiamy z aktorką teatralną, 
filmową i serialową, kobietą pełną energii i pasji do 
gotowania. Bożena Dykiel zdradza swój przepis na 
radosne, aktywne i pyszne życie seniora. 

Zdjęcie Maria Eriksson 

Bożena Dykiel
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Czynniki ryzyka chorób układu 
sercowo – naczyniowego

podwyższone ciśnienie  
tętnicze 
podwyższony zły  
cholesterol (LDL) 
wiek 
cukrzyca 
nadwaga i otyłość 

depresja 
 

która występuje co najmniej u  20% seniorów 
i sama w sobie jest poważną chorobą. Istnieje 
różnica w podejściu do innego czynnika ryzyka 
jakim jest nadwaga i otyłość. Są one z pewno-
ścią dużym czynnikiem ryzyka u  osób młod-
szych i  w  wieku średnim, natomiast w  wieku 
starszym, do występowania nadwagi czy otyło-
ści, jeśli mierzymy je klasycznymi wskaźnikami 
takimi jak BMI (Body Mass Index), mamy nieco 
inne podejście. I o ile w klasycznej kariologii czy 
diabetologii najlepsze wartości tego wskaźnika 
są w przedziale 20-25, o tyle u osób starszych 
jest troszkę inaczej, bowiem najlepsza przeży-
walność jest przy wskaźniku rzędu 27-29 czyli 
klasycznej nadwagi. Wynika to z wielu powodów 
np. z tego, że na starość jesteśmy kilka cm krót-
si i niżsi w porównaniu z młodym wiekiem, rów-
nież dlatego, iż mamy problemy z kręgosłupem, 
szczególnie u  starszych kobiet bardzo często 
mamy do czynienia z  tzw. złamaniami nisko-
energetycznymi (osteoporotycznymi) kręgów.  
 
Panie Profesorze, czy współistnienie innych 
chorób /schorzeń może maskować pojawienie 
się objawów ? 

Jak najbardziej może. Dobrym przykładem 
może być otępienie (demencja). Osoby starsze 
dotknięte tym problemem często nie są w sta-
nie opowiedzieć nam o swoich dolegliwościach 
związanych z chorobą serca.  Kolejny nieoczy-
wisty przykład stanowi depresja, na którą cierpi 
co najmniej 20% seniorów. Depresja może ma-
skować objawy rzeczywistej choroby i sugero-
wać chorobę serca w sytuacji kiedy jej nie ma.

W  jaki sposób seniorzy mogą wspierać swoje 
serce na co dzień?

Tutaj też ta profilaktyka i  prewencja nie róż-
ni się istotnie od tego co dotyczyłoby osób 
młodszych. Przede wszystkim unikanie czynni-
ków ryzyka takich jak np.: palenie papierosów, 
dbanie o prawidłowe ciśnienie tętnicze, dbanie 
o prawidłowy poziom cholesterolu oraz najważ-
niejsze - regularna aktywność fizyczna. Ruch 
jest niezwykle istotny,  zapobiega wielu choro-
bom układu sercowo – naczyniowego, zwiększa 

szanse na bycie sprawnym nawet w zaawanso-
wanej starości. Seniorom szczególnie polecam 
rower, nordic walking czy też zwykły spacer, 
marsz. Prawdą jest, iż niekiedy trudno jest na-
kłonić starszą osobę na ruch, natomiast gdy 
stosują to wspomaganie, również i samo lecze-
nie jest w chorobach układu sercowo – naczy-
niowego o wiele łatwiejsze.  

Podatność naszego organizmu na różnorodne 
zachorowania wzrasta wraz z  wiekiem. Jakie 
schorzenia ze strony układ sercowo-naczy-
niowegoszczególnie zagrażają osobom star-
szym?

Ze względu na częstość występowania chorób 
układu sercowo –naczyniowego wymieniłbym 
jako pierwsze właśnie nadciśnienie tętnicze. 

Co najmniej 2/3 seniorów ok. 70% choruje na 
nadciśnienie tętnicze. Jest ono przede wszyst-
kim o  charakterze skurczowym czyli pierwsza 
wartość ( skurczowa) jest podwyższona. Nad-
ciśnienie tętnicze wywołuje cały szereg szkód 
w  naszym organizmie. Jest głównym czynni-
kiem ryzyka udaru mózgu, a  także czynnikiem 
ryzyka zawału serca, miażdżycy. W  związku 
z tym z pewnością warto nadciśnienie tętnicze 
leczyć i  jemu zapobiegać. Natomiast w  tych 
najstarszych grupach seniorów czyli powyżej 80 
czy 90 roku życia, tutaj niekoniecznie za wszel-
ką cenę obniżamy te wartości ciśnienia tak jak 
w  młodszych grupach wiekowych, ponieważ 
okazało się, że niedociśnienie i związane z nim 
powikłania mogą być co najmniej tak samo 
groźne jak podwyższone wartości ciśnienia. 
Kolejno, choroba niedokrwienna serca ok. 1/3 
seniorów ma rozpoznaną i leczoną tę chorobę,  
najczęściej przez lekarzy rodzinnych. Niewydol-
ność krążenia, problem dotyczący co najmniej 
kilkunastu procent seniorów, również wyma-
gająca odpowiedniego leczenia. Dalej wady 
zastawkowe czyli wady zastawek serca, nie-
domykalność zastawki mitralnej czy zwężenie 

rozmawia PATRYCJA lewandowska

Jakie choroby zagrażają seniorom ze 
strony układu sercowo-naczyniowego? Czy 
współistnienie innych chorób może ma-
skować objawy choroby oraz w jaki sposób 
seniorzy powinni wspierać swoje serce na 
co dzień. Na te oraz inne pytania odpowia-
da Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka.

W TROSCE O SERCE SENIORA

Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka 
Krajowy konsultant w dziedzinie geriatrii 
Klinika Geriatrii (kierownik) 
Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem 
(CBZS) Healthy Ageing Research Centre 
(HARC)Uniwersytet Medyczny w Łodzi

zastawki aortalnej to są choroby, które dotykają 
znaczny odsetek seniorów i w tej chwili leczone 
są coraz to bardziej nowoczesnymi metodami, 
jak najmniej inwazyjnymi. Krótko mówiąc, star-
sza osoba nie jest w stanie znieść operacji kar-
diochirurgicznej w  związku z  tym cała kardio-
chirurgia czy kardiologia zabiegowa idzie w  tą 
stronę, aby zabiegi były jak najmniej inwazyjne. 
No i wreszcie migotanie przedsionków,  gdyż co 
najmniej 10% seniorów ma migotanie przed-
sionków i ono również wymaga odpowiedniego 
leczenia przede wszystkim przeciwkrzepliwego. 

Jakie są czynniki ryzyka chorób serc i naczyń 
charakterystyczne dla osób po 50 roku życia ? 

Te czynniki generalnie nie różnią się zasadniczo 
od czynników ryzyka w młodszym wieku. Nato-
miast głównym czynnikiem dodatkowym jest 
wiek. Pozostałe czynniki ryzyka to: podwyższo-
ne wartości ciśnienia tętniczego, podwyższo-
ny poziom złego cholesterolu (LDL), cukrzyca, 
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Zdjęcie Maria Eriksson 

http://www.acard.pl/acard/poradnik-edukacyjny?gclid=CLDsyqaN1tICFQlJGQodG08Ltw
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nego. Autorki pokazały, że dieta przeważającej 
części ludzi starszych nie pokrywa dziennego 
zapotrzebowani na znaczną część składników 
odżywczych i  witamin, m.in. potasu, wapnia, 
magnezu oraz witamin D, B2 i B6. A niewłaści-
we żywienie, nadmiar lub niedobory istotnych 
składników pokarmowych może powodować 
powstawanie lub nasilenie różnych schorzeń 
oraz chorób zależnych. 

Na przykład witamina B2 przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu ener-
getycznego, pomaga też w  utrzymaniu pra-
widłowego stanu błon śluzowych oraz zacho-
wać zdrową skórę. Z kolei witamina D pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpor-
nościowego oraz w  prawidłowym wchłanianiu/

OPRACOWAłA URSZULA ŚWIATŁOWSKA
Dlatego tak ważne jest, by w  wieku emerytal-
nym zwrócić baczną uwagę na swój sposób 
odżywiania.

Siła diety
Z  jednej strony warto zadbać, by dostarczać 
organizmowi mniej niż 25 proc. energii z tłusz-
czu. Z drugiej – wybierać składniki bogate w wi-
taminy oraz mikro i  makroelementy. Niestety 
nie zawsze to się udaje. Specjaliści wskazują, 
że duża część osób starszych boryka się z nie-
doborami składników odżywczych. Pokazuje to 
m.in. badanie przeprowadzone w 2009 r. przez 
Agnieszkę Stawarską, Andrzeja Tokarza, Mag-
dalenę Kolczewską z Katedry i Zakładu Broma-
tologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-

wykorzystywaniu wapnia i fosforu i utrzymaniu 
zdrowych kości. Za to magnez pomaga w pra-
widłowym funkcjonowaniu mięśni, układu ner-
wowego czy utrzymaniu zdrowych zębów. 

Potas za to pomaga w prawidłowym funkcjono-
waniu układu nerwowego i  mięśni oraz utrzy-
maniu prawidłowego ciśnienia krwi. 

Jednak niedobory spowodowane są nie tylko 
niewłaściwą dietą. Do ich powstawania narażo-
ne są też osoby, które na stałe przyjmują leki. 
Część medykamentów, np. na obniżenie ciśnie-
nia krwi lub moczopędnych może przyczynić się 
do wypłukiwania potasu z krwi. 

Narażeni na choroby
Raport GUS „Zdrowie i  zachowanie zdrowotne 
mieszkańców Polski w  świetle Europejskiego 
Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r.” 
pokazuje ,że częstość występowania długo-
trwałych problemów zdrowotnych rośnie wraz 
z  wiekiem. O  ile wśród ludzi młodych do 30 
roku życia, występują one tylko u  co czwartej 
osoby, o  tyle wśród ludzi starszych, zwłaszcza 
po ukończeniu 60 roku życia – bardzo często. 

Ponad 70 proc. osób w wieku 50-59 lat sygna-
lizowało wystąpienie takich problemów, wśród 
osób w  wieku 60-69 lat już 85 proc. oraz po-
nad 90 proc. wśród ludzi najstarszych. Badanie 
EHIS pokazało też, że najczęściej starsi Polacy 
cierpią na nadciśnienie tętnicze, które wystę-
puje u ponad połowy tej grupy. Często zgłasza-
nym problemem zdrowotnym była też choroba 
zwyrodnieniowa stawów – występuje u  blisko 
40 proc. osób starszych, następnie bóle szyi 
lub środkowej części pleców (po 29 proc.) oraz 
choroba wieńcowa, która występuje u co czwar-
tej starszej osoby. Patrząc na te dane, trudno 
się dziwić, że to właśnie w wieku emerytalnym 
dostarczenie odpowiednich składników odżyw-
czych we właściwych proporcjach jest jeszcze 
ważniejsze dla zdrowia niż wcześniej. Dzięki 
temu można wspomóc leczenie chorób doty-
kających wielu seniorów. A  dbając, by wartość 
energetyczna posiłków nie przekroczyła 2200 
kalorii unika się otyłości, która nie dość, ze nie-
korzystnie wpływa na zdrowie, to dodatkowo 
obciąża stawy. 

Najlepiej, by na talerzu częściej znajdowały się 
produkty bogate w składniki odżywcze. Jednak 
nie zawsze to się udaje, zwłaszcza zimą i wcze-
sną wiosną, gdy jest mniejszy wybór świeżych 
owoców i  warzyw. W  takiej sytuacji można 
wspomóc się suplementami diety. Ważne, by 
przyjmowanie preparatów, także tych bez re-
cepty, skonsultować z lekarzem. 

Podstawą w każdym wieku jest prawidłowa die-
ta. Brzmi jak truizm, prawda? Tyle że okazuje 
się, że wraz z  upływem czasu to powiedzenie 
nabiera wartości. W  efekcie zmian zachodzą-
cych w  organizmie u  osób starszych zwiększa 
się też powszechność chorób cywilizacyjnych 
czy niewydolność narządów. Osłabiają się pro-
cesy trawienne, pojawia się upośledzenie mo-
toryki przewodu pokarmowego i  zmniejsza się 
przyswajalność witamin i  innych składników 
odżywczych. Powoduje to, że zapotrzebowanie 
organizmu na poszczególne witaminy i  skład-
niki mineralne rośnie, a  na kalorie – maleje. 

Dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości potrzebnych składników 
odżywczych pomaga dłużej cieszyć się zdrowiem.

STARSZY ORGANIZM POTRZEBUJE WSPARCIA

Jednak 
niedobory 
spowodowane 
są nie tylko
niewłaściwą 
dietą. Do ich 
powstawania 
narażone 
są też osoby, 
które na stałe 
przyjmują leki

http://katelin.pl/
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SAMOKONTROLA GLIKEMII U CUKRZYKA 
rów pacjent pozbawiony jest analizy swojego 
aktualnego stanu zdrowia. Brak możliwości 
analizy wyników w  trakcie wizyty lekarskiej 
uniemożliwia odpowiednią modyfikację terapii 
i obniża dokładność leczenia.

Dlaczego tak ważne jest, aby glukometr uży-
wany do pomiarów był dokładny? Co ozna-
cza   „dokładność glukometru” w  odniesieniu 
do nowych norm, które obowiązywać będą 
od połowy 2017(norma ISO 15197)? Jakie 
nowe kryteria muszą być spełnione podczas 
pomiarów?

Glukometry są zminiaturyzowanymi urządze-
niami do pomiaru glikemii przez pacjentów, 
różnią się konstrukcją i  mechanizmami dzia-
łania. Niektóre glukometry do  pomiaru glu-
kozy wykorzystują czujniki elektrochemiczne, 
a  inne optyczną reflektometrię (choć takich 
już praktycznie nie ma). Jak każde urządzenie 
glukometry mogą być obarczone błędem po-
miaru. Ten błąd będzie tym większy, im wyższe 
jest stężenie glukozy w  organizmie w  czasie 
oznaczania. Jedynym wynikiem referencyjnym, 
do  którego można porównywać wynik uzyska-
ny za  pomocą glukometru, jest wynik otrzy-
many metodą laboratoryjną z  surowicy krwi. 
Porównywany wynik na glukometrze do wyniku 
laboratoryjnego powinien spełniać normę ISO 
15197:2015. Według tej  normy błąd w  95% 
przypadków wyników uzyskanych na glukome-
trze nie może przekraczać   +/- 15% wartości 
referencyjnej dla stężeń równych bądź wyż-
szych niż 100 mg/dl, a  przy stężeniach glu-
kozy poniżej 100 mg/dl, przedział ten wynosi 
+/- 15 mg/dl  wartości referencyjnych. Polskie 
Towarzystwo Diabetologiczne zaleca korzysta-
nie z  takich właśnie glukometrów. Należy jed-
nak zwrócić uwagę na to, że nawet glukometry 
spełniające nową normę ISO mogą wykazywać 
zakres błędu powyżej +/- 15% lub +/- 15mg/
dl w około 5 % przypadków wykonywanych po-

rozmawia PATRYCJA lewandowska

samokontroli glikemii są indywidulanie przeka-
zywane przez lekarza. Istotne jest, aby pacjent 
nie zaniedbywał ich wykonywania, ale również 
umiał analizować wyniki i wyciągać wnioski, tak 
aby następnie wspólnie z  lekarzem modyfiko-
wać dietę bądź inne elementy leczenia.

Bieżąca ocena wyrównania cukrzycy realizowa-
na poprzez samodzielne pomiary służy przede 
wszystkim pacjentowi, który umiejąc właściwie 
interpretować wynik może korygować dietę 
bądź dawkę leku/insuliny. W przypadku niskich 
stężeń glikemii (hipoglikemii) odpowiednie po-
stępowanie jest również elementem ratującym 
życie, a uzyskane wysokie wyniki mogą świad-
czyć o złym wyrównaniu cukrzycy czy chociażby 
infekcji. Bez regularnego wykonywania pomia-

miarów, a nie 20% jak dopuszczała poprzednia 
wersja normy. Ponadto obecnie obowiązujący 
standard zwraca uwagę na dodatkowe kryteria 
oceny glukometru, a  mianowicie na instrukcję 
obsługi urządzenia oraz ewentualny wpływ sub-
stancji zakłócających wiarygodność pomiaru. 
Dokładny glukometr powinien dawać miaro-
dajny wynik niezależnie od tych wymienionych 
czynników (takich jak poziom hematokrytu, 
poziom cholesterolu, dodatkowo leki itp.).

Co ta zmiana oznacza dla pacjentów? Czy cho-
rzy na cukrzycę powinni już teraz zastanowić 
się nad ewentualną zmianą glukometru?

Dokładność pomiaru i większa jego powtarzal-
ność jest elementem budzącym zaufanie do 
glukometru. Wiadomo, iż dobre wyrównanie 
cukrzycy jest związane z  regularnie wykony-
waną samokontrolą glikemii. Najlepszy lek ani 
lekarz nie zastąpi elementu jakim jest zaanga-
żowanie pacjenta nie tylko w  stosowaniedie-
ty, regularne przyjmowanie zalecanych leków, 
ale również dokonywanie pomiarów glikemii. 
 
Dokładność jest również ogromnie ważna dla 
lekarza oceniającego wyrównanie cukrzycy 
w trakcie wizyty i stąd należy stosować sprzęt 
do pomiaru najnowocześniejszy, prosty, łatwy 
w  obsłudze, ale co ważne spełniający obowią-
zujące normy.

Rekomenduje się więc okresową wymianę 
glukometrów, szczególnie starszych modeli, 
a  dodatkowo poleca się glukometry spełnia-
jące najwyższe standardy jakości pomiarów 
tj. normę ISO 15197. Co ważne paski testowe do 
glukometrów, które nie spełniają nowej normy 
ISO 15197 przestaną być dostępne w  apte-
kach w drugiej połowie roku. Aby więc uniknąć 
nerwowej sytuacji można już teraz wymienić 
glukometr podczas kolejnej wizyty w  poradni 
diabetologicznej. 

Dr n. med. Anna Jeznach-Steinhagen 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 
poradniacukrzycowa.pl

Pani Doktor, czy proces starzenia ma wpływ 
na rozwój cukrzycy? 

Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, w  któ-
rej dochodzi do niedoboru insuliny bądź/i   jej 
osłabionego działania. Najczęściej występuje 
cukrzyca typu 2 (90% przypadków), która ujaw-
nia się zazwyczaj po 40 roku życia lub cukrzyca 
typu 1 zwana insulinozależną.  

Wspomniana cukrzyca typu 2 związana jest 
z  nadwagą, otyłością oraz małą aktywnością 
fizyczną. Wraz z  wiekiem rośnie częstość jej 
występowania, co związane jest z  powszech-
niejszym występowaniem wyżej wymienionych 
czynników oraz z   chorobami towarzyszącymi 
czy czynnikami genetycznymi. Starzenie się 
jest więc istotnym czynnikiem zachorowań na 
cukrzycę. U około 20% osób po 60 rż występuje 
cukrzyca.

Dlaczego regularna samokontrola glikemii jest 
tak niezbędnym elementem terapii cukrzycy?

Nadrzędnym celem leczenia cukrzycy jest uzy-
skanie i  utrzymanie stężenia glukozy we krwi 
zbliżonego do prawidłowego, a  tym samym 
zapewnienie dobrej jakości życia oraz zapobie-
ganie powikłaniom cukrzycy. Leczenie cukrzycy 
obejmuje zmianę nawyków żywieniowych oraz 
zwiększenie aktywności fizycznej. Ponadto 
stosuje się leczenie farmakologiczne. Istotnym 
elementem leczenia jest ocena jego skutecz-
ności. Bieżącej oceny dokonuje się na podsta-
wie pomiarów glikemii wykonywanych samo-
dzielnie przez pacjenta przy użyciu glukometru. 
W  zależności od typu cukrzycy oraz rodzaju 
stosowanego leczenia (leczenie farmakolo-
giczne, insulinoterapia) zalecenia dotyczące 

9

Na temat istoty systematycznych, dokładnych pomiarów cukru we krwi w procesie leczenia cukrzycy i ich wpływu 
na prowadzenie terapii rozmawiamy z Dr n. med. Anną Jeznach-Steinhagen.

U 20% osób po 60 roku 
życia występuje cukrzyca

systematyczność i dokładność pomiarów 

zmiana nawyków żywieniowych 

zwiększenie aktywności fizycznej 

współpraca pacjent –lekarz

Cukrzyku, ważna jest ! 

20% leczenie farmakologiczne
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Agnieszka Sztyler-Turovsky 
wydawca Medonet.pl, 
szefowa działu Zdrowie w Onet.pl

STAROŚĆ NIE 
NADEJDZIE 
NIGDY
Ten tytuł to tylko życzenie. Naiwne czy pobożne, 
jak kto woli. Żyjemy coraz dłużej, ale dzisiejszy 
90-latek jest równie „sprawny” i równie 
„zdrowy”, jak jego rówieśnik 30 lat temu.

Na oddział geriatryczny może trafić 
każdy, kto jest w wieku 65+, ale 
najwięcej jest na nich 90-latków.

A  jeśli jest Polakiem, to prawdopodobnie ma 
demencję, depresję i nie ma na leki. Ma też le-
karza rodzinnego, który wypisuje skierowania 
do kolejnych specjalistów, którzy nie wymienia-
ją się informacjami o pacjentach. Zapisują więc 
tony leków wchodzących ze sobą w interakcje. 
Nie byłoby tak, gdyby lekarz pierwszego kontak-
tu wysłał emeryta do geriatry. Nie robi tego, bo 
na 100 tysięcy seniorów przypada 0,8 lekarza 
tej specjalności. To najgorszy wynik w całej Eu-
ropie. Szwedzi są od nas w tej statystyce dzie-
sięć razy lepsi.  

Jak wygląda „leczenie” starości po 
polsku?

W  Białymstoku, przy szpitalu MSW powstała 
modelowa klinika geriatrii. Wyposażenie od-
działu w  Białymstoku jest całkiem niezłe, ale 
zawdzięcza to nie NFZ-owi, a  Orkiestrze Je-
rzego Owsiaka. Oddział ma… 20 łóżek i jest je-
dynym takim miejscem na całe województwo. 
W  sąsiednim Ełku, Augustowie, Łomży żaden 
szpital nie ma ani jednego łóżka, w  którym 
mógłby choć na jeden dzień położyć staruszka, 
by go wreszcie zdiagnozować i powiedzieć jemu 
i jego bliskim np. to: „cierpi pan na Alzheimera. 

Łykanie kolejnych suplementów z  ginko biloba 
pana nie wyleczy”, albo: „Ma pan depresję. To 
nie jest zwykła bezsenność. Uzależniła się pani 
od leków nasennych, ale bezsenność to skutek 
nie przyczyna. Potrzebne są leki psychotropowe 
i terapia”. 

Na oddział geriatryczny może trafić każdy, kto 
jest w  wieku 65+, ale najwięcej jest na nich 
90-latków. Zdobycie łóżka na takim oddziale 
graniczy z  cudem, więc większość staruszków 
z  problemami zdrowotnymi ląduje na oddzia-
łach „dla młodych”, np. na ortopedycznych. 
Złamania szyjki kości udowej i  próba wszcze-

pienia endoprotezy biodra to klasyka. Scena-
riusz bywa taki: operacja się udała, ale pacjent 
nie przeżył. Bo po operacji nie było rehabilitacji, 
dawkę heparyny dobrano jak dla młodego spor-
towca, skończyło się udarem mózgu. Zdiagno-
zowanym po kilku dniach, gdy z pacjenta już nie 
było „co zbierać”. Bo to zwykły oddział urazowy, 
więc sprzęt raczej do diagnozowania urazów 
kości, a nie mózgu. A ortopeda i tak nie zastą-
pi neurologa, więc trzeba go ściągnąć z innego 
szpitala, a to trwa… 

Problemem jest brak geriatrów i oddziałów, na 
których mogliby pracować. Także to, że ani le-
karze pierwszego kontaktu, ani specjaliści, do 
których ich kierują nie potrafią i chyba nawet nie 
próbują godnie ich zastąpić. – A wystarczyłoby 
holistyczne podejścia do pacjenta w podeszłym 
wieku – mówi Agnieszka Orłowska, specjalist-
ka medycyny rodzinnej, która pracuje w  bia-
łostockiej Klinice Geriatrii. I  dodaje: „Pacjenci 
na naszym oddziale mają zwykle zaburzenia 
funkcji poznawczych, a  do tego kilka chorób 
przewlekłych. Dotyczy ich więc polipragmazja, 
czyli przyjmowanie na stałe kilkunastu lub na-
wet więcej leków. A te mają działania uboczne 
i wchodzą ze sobą w interakcje, bo np. kardiolog, 
reumatolog i nefrolog nie sprawdzają, co który 
z  nich pacjentowi zapisał. Musimy więc kom-
pleksowo zdiagnozować seniora i  tak ustawić 
mu leczenie, by przyjmował jak najmniej leków 
wchodzących ze sobą w niepożądane reakcje”. 
A  zapytana o  to, co jest najważniejsze w  za-
wodzie geriatry, dr Agnieszka Orłowska odpo-
wiada: „Umiejętność słuchania. I  cierpliwość”. 
Nie wspomina o  merytorycznym przygotowa-
niu, bo o to nie musimy się martwić – poziom 
kształcenia na  specjalizacji z geriatrii w Polsce 
mamy bardzo dobry. Geriatrzy znają się na swo-
jej robocie, są świetnie wykształceni. Jeśli tylko 
z  powodu kiepskich zarobków nie wyemigrują, 
na starość będzie miał nas kto leczyć. I wtedy 
przyda się i cierpliwość, i umiejętność słucha-
nia, ale i dobrania leków antydepresyjnych. Bo 
depresję większość z  nas dostanie w  pakiecie 
razem z ZUS-owską emeryturą.

http://www.medonet.pl/
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CHOLESTEROL POD KONTROLĄ 
rozmawia PATRYCJA lewandowska

tolerancję glukozy albo choruje na cukrzycę). 
W związku z tym we wszystkich tych sytuacjach 
podwyższony poziom cholesterolu potencjali-
zuje i zwiększa ryzyko powikłań. Podsumowując 
jeśli ktoś ma podwyższony cholesterol, ma nad-
ciśnienie tętnicze i cukrzycę,  jest otyły, pali, nie 
rusza się i nie radzi sobie ze stresem to jego ry-
zyko skrócenia życia i powikłań jest oczywiście 
znacząco wyższe. Natomiast zastanawiam się 
nad jedną rzeczą od której powinienem zacząć 
- co to znaczy geriatria? I co to znaczy senio-
rzy? Bo ja się nie zgadzam z tym, iż pięćdzie-
siąty rok życia dzieli ludzi na tych starych i mło-
dych. Nie z tego powodu, że ja sam jestem po 
50-tce. Moim zdaniem mówienie o 50 latkach 
jako o  geriatrycznych pacjentach albo nawet 
o 65 latkach to jest nadużycie. Średnia długość 
życia w  1901 roku wynosiła 40 parę lat, w  30 
latach 50 parę, a teraz w Polsce ta średnia dłu-
gość życia dla kobiet wynosi ponad 80 lat, a dla 
mężczyzn prawie 75. Dla mnie 50 latkowie to są 

Na temat ryzyka związanego z podwyższonym stężeniem cholesterolu i chorób z tego wynikających u osób po 
50 roku życia rozmawiamy z Prof. dr hab. med. Arturem Mamcarzem.

tego, że należy zmodyfikować styl życia, właści-
wie się odżywiać, być aktywnym fizycznie, być 
szczupłym, nie palić papierosów. Należy włą-
czyć leczenie czyli statynę, która jest głównym 
lekiem obniżającym stężenie cholesterolu, są 
różne rodzaje statyn, chodzi o  to aby wybrać 
taka dawkę i  taki rodzaj statyny, która pozwoli 
osiągnąć cel. Bo my nie mówimy dziś jaka jest 
norma cholesterolu tylko mówimy o  tym jakie 
są cele dla poszczególnych grup. Jeżeli pacjent 
jest w grupie wysokiego lub bardzo wysokiego 
ryzyka powinien mieć bardzo niskie stężenie 
cholesterolu LDL, poniżej 70 mg/dL lub jeszcze 
mniej. 

Prof. dr hab. med. Artur Mamcarz  
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II 
WL WUM Warszawa Szpital Solec

Jakie jest ryzyko podwyższonego stężenia 
cholesterolu u osób po 50 roku życia? 

Prawdopodobieństwo podwyższonego poziomu 
cholesterolu u osób po 50 roku życia w Polsce 
jest bardzo wysokie. Według ostatnich badań 
epidemiologicznych, problem ten dotyczy pra-
wie 18 mln osób. Jest to najczęstszy czynnik 
ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowe-
go nie tylko w Polsce. Im jesteśmy starsi tym, 
częściej występuje podwyższone stężenie cho-
lesterolu. 

Niestety wiele osób się nie bada, a  z  pewno-
ścią warto oznaczyć stężenie cholesterolu nie 
tylko całkowitego, ale jego poszczególnych 
frakcji. Dlatego, że o  ryzyku chorób układu 
sercowo-naczyniowego nie decyduje całko-
wity cholesterol,  a  jego frakcja LDL, zwana 
pro-miażdżycową, ta która łatwo powoduje 
wystąpienie miażdżycy. Nieprawidłowe pozio-
my decydują o  tym, że szybciej i  intensywniej 
powstaje miażdżyca w naczyniach wieńcowych 
i  innych tętnicach: śródczaszkowych, szyjnych 
, nerkowych wszystkich, które zaopatrują różne 
narządy w krew. Najbardziej spektakularna jest 
miażdżyca tętnic wieńcowych, czyli tych, które 
decydują o chorobie wieńcowej, o zawale serca .

Nierozerwalnym skutkiem starzenia się jest 
występowanie licznych dolegliwości i  scho-
rzeń. Czy choroby współistniejące mogą przy-
czyniać się do problemów związanych z chole-
sterolem? 

Gdy występuje nagromadzenie różnych chorób 
to ryzyko skrócenia życia i  pogorszenie jego 
jakości jest wyższe. Wraz z  wiekiem częściej 
występuje: podwyższony cholesterol, podwyż-
szone ciśnienie, nieprawidłowa gospodarka 
węglowodanowa (czyli albo pacjent ma nie-

Jak badać stężenie 
cholesterolu?

Pobrać krew i oznaczyć 
cholesterol (frakcję LDL, 
frakcje HDL, poziom 
trójglicerydów).

Na podstawie tych wyników 
wspólnie z lekarzem 
należy ustalić 
dalsze 
postępowanie 
terapeutyczne.
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ludzie w sile wieku, aktywni zawodowo, często 
pełniący poważne funkcje. Znam wielu starców 
30 letnich i wielu młodzieńców 80 letnich. 

Do czego może doprowadzić nieunormowany 
poziom cholesterolu? 

Podwyższone stężenie cholesterolu LDL powo-
duje powstanie miażdżycy. A z kolei miażdżyca 
prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji, 
czyli do zawału serca, udarów mózgu, pogor-
szenia funkcji nerek, pogorszenia przepływu 
przez kończyny. Natomiast najbardziej spek-
takularny jest zawał serca, udar mózgu i różne 
wynikające z  tego konsekwencję takie jak: in-
walidztwo, ryzyko nagłego zgonu w  przebiegu 
ostrego zawału czy niewydolność serca. Nie-
prawidłowe stężenie cholesterolu prowadzi do 
konsekwencji w  postaci miażdżycy i  powikłań 
miażdżycy. To jest klucz do zrozumienia tej 
sytuacji. Jeśli ludzie zrozumieją to może będą 
się badać? 60% i więcej osób nie wie o tym, że 
ma nieprawidłowe stężenie cholesterolu, czę-
sto dowiadują się o  tym przypadkowo przy in-
nej okazji lub wtedy kiedy już chorują na zawał 
czyudar. 

Panie Profesorze, w takim razie jak radzić so-
bie z podwyższonym stężeniem cholesterolu?

To zarazem łatwe i trudne pytanie. Po pierwsze 
trzeba wiedzieć, że ma się podwyższony po-
zom cholesterolu i ocenić ryzyko. Istnieją róż-
ne karty ryzyka, które określają w  jakiej grupie 
ryzyka jest pacjent.  W karcie Score określany 
jest poziom cholesterolu, wysokość ciśnienia, 
płeć, wiek i  fakt czy ktoś pali czy nie. Na pod-
stawie tych pięciu czynników lekarz powinien 
podpowiedzieć jakie jest ryzyko zgonu w  cią-
gu najbliższych 10 lat oraz powinien wskazać 
w  której grupie ryzyka jest pacjent.  Wówczas  
należy wybrać strategię postępowania. U więk-
szości pacjentów, których my badamy ryzyko 
jest wysokie lub bardzo wysokie. I wtedy oprócz 

http://lipiforma.pl/
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PRZYJACIELE STARSZYCH 
Problem samotności wśród ludzi starszych często jest 
bagatelizowany. O tym jak pomaga samotnym seniorom 
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” opowiada 
Joanna Mielczarek Dyrektor Stowarzyszenia.

dyspozycji całą dobę. Można też dopasować 
czas opieki do potrzeb konkretnej osoby.

Przede wszystkim jakość

Szukając pomocy, często w  pierwszej kolej-
ności sprawdzamy Internet. To wymaga dużej 
ostrożności. Znaczna ilość opiekunek działa 
w  tzw. szarej strefie, a  nie podpisując umo-
wy, nie mamy żadnej gwarancji, że pojawią się 
w  pracy w  wyznaczonych godzinach. Zdarzają 
się też osoby, które nie posiadają odpowiednich 
kwalifikacji. 

Oczywiście na rynku funkcjonuje również wiele 
firm i agencji opieki. Na co zwrócić uwagę wy-
bierając takiego partnera? Przede wszystkim 
na kwalifikacje pracowników, bo to oni będą 
odpowiedzialni za zdrowie i  komfort naszych 

najbliższych. W firmie świadczącej usługi opie-
kuńcze GoldCare potencjalni opiekunowie we-
ryfikowani są w  dwóch etapach. W  pierwszym 
sprawdzane są ich kwalifikacje zawodowe, czyli 
m.in. doświadczenie i ukończone specjalistycz-
ne szkolenia. W drugim oceniane są ich kompe-
tencje psychospołeczne oraz sprawność fizycz-
na. Taka rekrutacja pozwala wybrać najlepszych 
kandydatów. To ważne, ponieważ GoldCare ofe-
ruje szeroki wachlarz usług dopasowanych do 
potrzeb poszczególnych podopiecznych i  ich 
rodzin. Dla osób, które nie potrzebują stałej 
pomocy dobrym rozwiązaniem będzie opieka 
godzinowa, podczas której opiekun pomaga 
seniorowi w  codziennych obowiązkach i  do-
trzymuje mu towarzystwa. Na drugim biegunie 
znajduje się opieka całodobowa – oferta skie-
rowania do osób niepełnosprawnych lub bę-
dących w  zaawansowanych stadiach choroby. 
Wsparciem dla bliskich będzie opieka dzienna 
albo weekendowa, a także opieka podczas urlo-
pu. Dużą zaletą oferty tej firmy jest elastycz-
ność. Każda sytuacja jest trochę inna, a czasem 
pakiet pomocowy, by spełniał swoją rolę, musi 
być skrojony na miarę konkretnych potrzeb. 

GoldCare jako pierwsza polska firma korzysta 
z  innowacyjnego systemu łączącego w  sobie 
monitoring funkcji życiowych podopieczne-
go i zarządzanie pracą opiekunów. Za pomocą 
czujników i  aplikacji system sprawdza pod-
stawowe parametry podopiecznego, np. EKG, 
ciśnienie krwi i  przesyła je do opiekuna, który 
w  razie nieprawidłowości może od razu zare-
agować. Z kolei system centralny zbiera i prze-
twarza wszystkie dane medyczne i może je póź-
niej przesłać do rodziny, lekarza prowadzącego 
lub na pogotowie. 

To między innymi te elementy przesądzają 
o  tym, że podopieczni mają zagwarantowaną 
najlepszą opiekę, a rodzina może spać spokoj-
nie i w pełni cieszyć się wspólnymi chwilami.

Nasze społeczeństwo się starzeje i  nic nie 
wskazuje na to, aby ten trend miał się zmienić. 
Jak wynika z  danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego pod koniec 2015 r. seniorzy stano-
wili blisko 23 proc. polskiego społeczeństwa, 
a od 20 lat sukcesywnie zwiększa się przecięt-
na długość życia na emeryturze. Jednocze-
śnie ponad połowa osób powyżej 70 roku życia 
mieszka samotnie lub tylko ze współmałżon-
kiem. To moment, w którym często potrzebują 
wsparcia. Zazwyczaj osobom starszym pomaga 
najbliższa rodzina lub sąsiedzi. Jednak w  na-
tłoku codziennych spraw dodatkowe zobowią-
zania mogą być ponad ich siły, ze względu na 
brak czasu, odległość lub brak odpowiednich 
umiejętności. W efekcie zamiast cieszyć się ze 
wspólnie spędzonego czasu, wizyty wplatają się 
w codzienną rutynę obowiązków lub co gorsza, 
nie potrafimy w odpowiedni sposób pomóc naj-
bliższym. W  takiej sytuacji najkorzystniejszym 
rozwiązaniem będzie pomoc profesjonalnego 
opiekuna osób starszych. 

„Własne cztery kąty”

Zwykle pierwszą myślą jest skorzystanie z oferty 
domów spokojnej starości. Natomiast większość 
badań wskazuje, że osoby w  podeszłym wieku 
zdecydowanie preferują pozostanie w  swoim 
miejscu zamieszkania. Trudno się dziwić, gdyż 
nic nie zastąpi znajomego otoczenia, ulubio-
nych sklepów i ukochanych parków.

Wyrzeknięcie się tego wszystkiego wiąże się 

Usługi opiekuńcze dla osób starszych w miejscu ich zamieszkania są niezwykle wygodnym 
rozwiązaniem, poprawiają również komfort życia seniora i jego rodziny.

DOMOWE WSPARCIE DLA SENIORÓW

z  dużym stresem i  poczuciem osamotnienia. 
Przeprowadzka łączyłaby się też z  ogranicze-
niem lub zerwaniem kontaktów z  przyjaciółmi 
i sąsiadami oraz rezygnacją z dotychczasowych 
aktywności. Mówiąc wprost, „własne cztery kąty” 
wpływają korzystnie na samopoczucie, kom-
fort psychiczny i  zdrowie osoby potrzebującej 
wsparcia. Tu z pomocą przychodzą firmy świad-
czące usługi opiekuńcze dla seniorów w  miej- 
scu ich zamieszkania.

To rozwiązanie ma wiele zalet. O  ile na miej-
sce w  państwowym domu opieki trzeba cze-
kać wiele miesięcy, to opiekun domowy może 
rozpocząć pracę w  ciągu kilku dni. Co więcej 
będzie to jedna, zaakceptowana przez pod-
opiecznego i zawsze ta sama osoba. Opiekun 
może swoją uwagę w  pełni poświęcić pod-
opiecznemu, a  w  razie potrzeby jest do jego 

OPRACOWAŁA URSZULA ŚWIATŁOWSKA

W Polsce mieszka prawie 1,5 mln osób 
powyżej 80. roku życia (…) w 2030 
roku będzie ich już ok. 2,2mln. Szacuje 
się, że połowa z nich żyje samotnie

W Polsce mieszka prawie 1,5 mln osób powyżej 
80. roku życia, a zgodnie z ubiegłoroczną pro-
gnozą GUS w 2030 roku będzie ich już ok. 2,2 
mln. Szacuje się, że połowa z nich żyje samot-

nie i to samotność właśnie zabija starsze osoby 
dwukrotnie częściej niż np. otyłość.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” każ-
dego dnia daje samotnym osobom starszym 
oparcie i poczucie bezpieczeństwa organizując 
tzw. wolontariat towarzyszący, czyli odwiedziny 
w domach podopiecznych, budujące niezwykłą 
relację wolontariusza z samotnym seniorem. 

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” dzia-
ła w  Polsce od 2002 roku wspierając przede 
wszystkim osoby starsze i  samotne. Przeciw-
działa marginalizacji osób starszych, łamie 
stereotypy na temat starości i alarmuje społe-
czeństwo o  sytuacji seniorów w  Polsce. Aktu-
alnie otaczamy opieką ponad 300 samotnych 
osób starszych z Warszawy, Poznania i Lublina, 

zrzeszając w naszych działaniach prawie trzy-
stu wolontariuszy. – mówi Joanna Mielczarek, 
Dyrektor Stowarzyszenia. Obecność naszych 
wolontariuszy w życiu osamotnionych seniorów 

to nie tylko radość wspólnie spędzonych chwil. 
To także poczucie bezpieczeństwa, którego bez 
„mbU” tak im brakowało. – kontynuuje J. Miel-
czarek.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” to 
przyjaciele osób starszych.

GoldCare oferuje wysokiej 
jakości usługi opiekuńcze 

dla osób starszych lub 
niesamodzielnych
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http://goldcare.pl/pl/?gclid=CPeR896O1tICFVjgGQodK0kDDg
https://www.malibracia.org.pl/
http://www.vivaseniorzy.pl/pl/
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